
 

 
 
 

 

 البياف الملمع عن ألفاظ اللمع
 للشيخ 

 أبى إسحاؽ الشيرازى

 
 
 
 
 
 
 
 

 تأليف
 أحمد سهل بن أبى ىاشم محمد 

 محفوظ سبلـ الحاجينى
 
 
 
 
 

 
 رفع ابن الدماكي غفر اهلل لو

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 )اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم(

الحمد  هلل كما ىو أىلو، وصلواتو على محمد خاتم النبيين، وسيد       
ن، سألنى بعض اخوانى اف أصنف مختصرا  فى المذىب فى أصوؿ المرسلي

< ذلك مضافا إلى ما عملت من  التبصرة، فى الخبلؼ 2الفقو ليكوف >
فأجبتو إلى ذلك إيجابا لمسألتو وقضاء  لحقو ، وأشرت فيو إلى ذكر الخبلؼ  
وما البد  منو  من  الدليل، فربما وقع ذلك  الى من ليس عنده  ماعملت من 

خبلؼ. والى اهلل تعالى أرغب  اف  يوفقنى للصواب ويجزؿ لى األجر  ال
 والثواب، إنو كريم وىاب.

ولما  كاف  الغرض بهذا الكتاب أصوؿ  الفقو وجب  بياف العلم والظن  وما      
يتصل بهما ألف بهما  يدرؾ جميع مايتعلق بالفقو،ثم  نذكر  النظر والدليل  وما 

العلم والظن،ثم نبين الفقو وأصوؿ الفقو إف شاء  يتصل بهما ألف بذلك يحصل
 اهلل. 

---------------- 
 بسم  اهلل  الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذى نور القلب بالعلم وألمعو ،ووضع فيو التفقو فى دينو وأودعو      
،والصبلة والسبلـ على سيدنا محمد الذى جاء بالحق ونشره وأسمعو ،وعلى 

وا من  الدين أحسنو وأبدعو.وبعد ،فقد  حملنى بعض آلو وصحبو الذين أخذ
اإلخواف الطلبة بالمعهد  االسبلمى بساراغ على قراءة كتاب اللمع فى أصوؿ 



الفقو للشيخ أبى إسحاؽ الشيرازى ،وكاف منهم من  يلح على ذلك لشدة 
حرصهم على ىذا الكتاب ، فجعلت أطالع تعاليق شيخى العبلمة محمد ياسين 

فادانى المكى وغيرىا من الشروح والحواشى فى أصوؿ الفقو بن  عيسى ال
،فاقتطفت واقتبست منها لمعا مفيدة جعلتها تعليقات يسيرة ربما تعين اإلخواف 
على حل بعض ألفاظ اللمع. وقد تم التعليق كما تتم  قرائتى عليهم ليلة الثبلثاء 

مع بعض  الهجرية. ثم أمليت ىذه التعليقات 1381من جمادى األولى سنة 
الزيادات على أصحابى بمعهدى مسػلك الهدى الحاجينى فى أشهر عديدة من  

ربيع   االوؿ   29خبلؿ أشغالى اليومية. وقد تم اإلمبلء والحمد هلل يـو  األحد 
وسميتها "   1997الهجرية الموافق لليـو الثالث من أغسطس عاـ  1418سنة 

المولى جل وعبل اف تكوف نافعة لهم البياف الملمع عن ألفاظ اللمع " راجيا من 
 وخالصػة لوجهو تعالى إنو قريب مجيب، وأقػوؿ مستعينا باهلل ومتوكبل عليو: 

)قولو كما( الكاؼ للتعليل وذلك كما فى قولو تعالى " واذكروه كما ىداكم      
" اآلية )قولو وصلواتو( أى رحماتو المقرونة بالتعظيم )قولو سيد المرسلين( أى 

م وسيدىم )قولو إخوانى( جمع أخ بمعنى صاحب وقد يجمع على إخوة أشرفه
كما فى قولو تعالى " إنما المؤمنوف إخوة " )قولو اف أصنف( التصنيف ىو ضم. 
صنف من الكبلـ إلى صنف آخر وإف لم يكن على وجو األلفة بخبلؼ التأليف 

الخبلؼ  فإنو ضم شيء  إلى شيء آخر على وجو األلفة  )قولو فى الخبلؼ( أى
الحاصل بين رجاؿ المذىب فى أصوؿ الفقو وليس المراد بو علم الخبلؼ )قولو 
ألف الخ( أف مثقلة واسمها ضمير الشأف المحذوؼ وىو جائز كما فى الحديث 
" إف من أشد الناس عذابا يـو القيامة المصوروف " وذلك كما قلت فى الفوائد 

 النجيبة:
 ػو على القلػيلضمير شػأف اف بالتثقيل<>يجػوز حذف

 يشهده حديث اف من أشد<>د الناس فاقرأ تمو واحفظ تفد
 

 ))باب بياف العلم والظن  وما يتصل بهما((
نقدـ على ذلك بياف الحد،ألف بو يعرؼ حقيقة كل ما نريد ذكره. والحد ىو      

عبارة عن المقصود بمايحصره ويحيط بو إحاطة تمنع أف يدخل فيو ماليس منو 
نو ما ىو منو. ومن  حكم الحد أف  يطرد وينعكس، فيوجد  أو يخرج  م
 < بوجوده وينعدـ بعدمو 3المحدود >



--------------------- 
)قولو وما يتصل بهما( أى من تقسيم العلم الى ضرورى ومكتسب وحدىما وحد 
الشك والجهل )قولو العلم والظن( أى بالمطلوب )قولو ثم نبين الفقو( أى ألنو 

ؿ الفقو ما لم يعرؼ الفقو )قولو بمايحصره( أى افراد المقصود اليعرؼ اصو 
المحدود )قولو تمنع الى قولو منو( أى من افراد المحدود فيكوف مانعا )قولو أو 
يخرج منو ما ىو منو( أى فيكوف جامعا )قولو اف يطرد وينعكس( أى فاإلطراد 

د واالنعكاس ىو ىو التبلـز فى الثبوت بمعنى انو كلما وجد الحد وجد المحدو 
 التبلـز فى االنتفاء بمعنى أنو كلما انتفى الحد انتفى المحدود  اىػ 

                                   
)فصل( فأما العلم فهو معرفة المعلـو على ماىو عليو. وقالت المعتزلة ىو      

 إعتقاد الشئ على ما ىو بو مع سكوف النفس إليو. وىذا غير صحيح، ألف ىذا
باطل  باعتقاد العاصى فيما يعتقده، فإف ىذا المعنى موجود  فيو وليس ذلك 

 بعلم.
--------------------- 

( أى إدراؾ ما من شأنو اف يكوف معلوما )قولو على ما الخ(  )قولو معرفة المعلـو
أى على وجو  ىو أى المعلـو كائن فى الواقع أى فى نفس األمر على ىذا 

إدراكو ال على ماىو عليو مطلقا أو على ماىو عليو فى  الوجو. واحترز بو عن
اإلعتقاد دوف الواقع فإنو جهل )قولو اعتقاد الشىء( المراد بالشىء الموضوع او 
النسبة الحكمية )قولو وىذا( أى قوؿ المعتزلة أو تعريفهم )قولو باعتقاد 

دا  بناء العاصى( أى باعتقاد المقلد فى أصوؿ الدين العاصى فيما يعتقده تقلي
على ما عليو الكثيروف من أنو اليجوزالتقليد بل يجب عليو النظر فمتى أمكنو 
النظر وقلد كاف عاصيا )قولو فإف ىذا المعنى( أى وىو إعتقاد  الشيء على 

 ماىو عليو )قولو ليس ذلك بعلم( أى فوجد  الحد ولم يوجد  المحدود
 

لم اهلل عز وجل، وىو )فصل( والعلم ضرباف: قديم ومحدث.فالقديم ع     
< 4متعلق بجميع  المعلومات، واليوصف بأنو ضرورى وال مكتسب. >

والمحدث علم الخلق، وقد يكوف ضروريا وقد  يكوف مكتسبا فالضرورى: كل 
علم لـز  المخلوؽ على وجو اليمكنو دفعو عن نفسو بشك والشبهة . وذلك  

لبصر والشم والذوؽ كالعلم الحاصل عن الحواس  الخمس التى ىى: السمع وا



واللمس، والعلم بما تواترت بو األخبار من ذكراألمم السالفة والببلد النائية، وما 
يحصل فى النفس من العلم بحاؿ نفسو من الصحة والسقم والغم والفرح، وما 
يعلمو من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل 

و. والمكتسب: كل علم يقع عن نظر واستدالؿ  وما أشبهو مما يضطرإلى معرفت
كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدؽ الرسل ووجوب الصبلة وأعدادىا 

 ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما  يعلم بالنظر واالستدالؿ.
-------------------- 

)قولو والعلم ضرباف( أى من حيث ىو )قولو قديم ومحدث( أى فالقديم ما ال 
تداء لوجوده والانتهاء والمحدث ىو الذى لوجوده  إبتداء وانتهاء )قولو متعلق اب

بجميع المعلومات( أى تعلقا تنجيزيا قديما على وجو اإلحاطة )قولو اليوصف 
الخ( أى اليجوز عقبل وشرعا وصف علم اهلل تعالى بأنو ضرورى أو مكتسب 

ى ما اليتوقف على نظر )قولو بأنو ضرورى( أى ألف  الضرورى وإف كاف يطلق عل
واستدالؿ وىوصحيح فى حقو تعالى لكنو يطلق أيضا على ما قارنو ضرر وحاجة  
كعلم اإلنساف بجوعو وعطشو فبل يكوف علمو تعالى ضروريا خوفا من توىم ىذا 
المعنى )قولو والمكتسب( أى ألف الكسبى ىو العلم الحاصل عن النظر 

ألنو يلـز منو سبق الخفاء والجهل   واإلستدالؿ فبل يكوف علمو تعالى كسبيا
)قولو لـز المخلوؽ الخ( أى بواسطة إحساس أو تواتر )قولو بشك( أى 
بتشكيك )والبشبهة( يعنى ما يشبو دليبل وليس بو )قولو األمم السالفة( أى كقـو 
لوط ونوح وعاد )قولو والببلد النائية( أى البعيدة كبغداد ومصر )قولو وما يحصل 

ى يقع فى النفس المدركة )قولو صدؽ الرسل(  أى فى دعواىم فى النفس( أ
 الرسالة وفيما يبلغونو للخلق

 تعريف الجهل والظن  
 

)فصل( وحد الجهل: تصور المعلـو على خبلؼ ماىو بو. والظن: تجويز      
أمرين أحدىما أظهر من اآلخر، كاعتقاد اإلنسات فيما  يخبر بو الثقة أنو على ما 

واف جاز اف يكوف بخبلفو، وظن اإلنساف فى الغيم  المشف < بو 5أخبر >
الثخين  أنو يجئ منو المطر واف جوز اف يتقشع عن غير مطر، واعتقاد 
المجتهدين فيما يفتوف بو فى مسائل الخبلؼ واف جوزوا أف يكوف األمر بخبلؼ 

 ذلك  وغير ذلك مما اليقطع بو 



------------------ 
( أى  إدراؾ ما من شأنو اف يكوف معلوما )قولو على خبلؼ )قولو تصور المعلـو

الخ( أى على وجو مخالف للوجو الذى يكوف المعلـو ملتبسا بو فى الواقع  
كإدراؾ الفبلسفة اف العالم قديم )قولو تجويز أمرين الخ( المراد بالتجويز ىنا 

ر( أى التردد وباألمرين طرفا الممكن كالوجود والعدـ وكالثبوت والنفى )قولو أظه
عند المجوز البحسب نفس األمر )قولو جاز( أى فى عقلو )قولو اف يكوف( أى 
األمر)قولو المشف( بضم الميم وسكوف الشين المثلثة أى المقترف بريح وبرد 
)قولو اف يتقشع( أى ينكشف)قولو فى مسائل الخبلؼ( أى وكذا مسائل الوفاؽ 

الى القطع كما قاؿ بعد واف  االجتهادية ألف االجتهاد فيها يؤدى الى الظن ال
 جوزوا الخ

 
)فصل( والشك  تحويز أمرين المزية ألحدىما على اآلخر، كشك اإلنساف      

فى الغيم المشف  انو يكوف منو مطر أـ ال، وشك المجتهد  فيما لم يقطع بو 
 من األقواؿ، وغير ذلك من األمورالتى اليغلب فيها أحد التجويزين على اآلخر. 

------------------ 
)قولو أمرين( أى طرفى األمرين كالوجود والعدـ وكالثبوت والنفى )قولو ال مزية 
الخ( أى الترجيح عند المجٌوز واف كاف أحدىما فى الواقع بخبلفو )قولو 

 اليغلب( أى اليترجح 
  

 )باب النظر والدليل(
حكاـ اذا والنظر ىو الفكر فى حاؿ المنظور فيو. وىو طريق الى معرفة األ     

وجد بشروطو ومن الناس من أنكر النظر،وىذا خطأ ألف العلم يحصل بالحكم 
 عند  وجوده، فدؿ على أنو طريق لو.
------------------- 

)قولو حاؿ المنظور فيو( المراد بو خصوص ما يناسب المطلوب من بين أحوالو  
شرعية أو  كالحدوث الذى ىو من أحواؿ العالم )قولو األحكاـ( أى سواء كانت

عقلية )قولو من أنكر النظر( أى أنكر أنو طريق الى معرفة األحكاـ فقاؿ: العلـو  
كلها ضرورية يمتنع توقفها على نظر العبد )قولو يحصل( أى يتعلق )قولو فدؿ( 

 أى ىذا التعليل



 
)فصل(  وأما شروطو  فأشياء: أحدىا اف يكوف الناظر كامل اآللة      

باب المفتى اف شاء اهلل تعالى. والثانى اف يكوف نظره  <  ما نذكره  فى6على>
فى دليل ال فى شبهة.والثالث اف يستوفى الدليل  ويرتبو على حقو،فيقدـ ما 

 يجب تقديمو  ويؤخر ما يجب تأخيره
------------------ 

)واما شروطو( أى ألجل استنباط األحكاـ )قولو الناظر(  أى المجتهد )قولو  
كامل آلة اإلجتهاد )قولو المفتى( أى وىو المجتهد عندىم كامل اآللة( أى  

)قولو فى دليل( أى من الجهة التى من شأنها إنتقاؿ الذىن بها الى المطلوب 
وىى المسماة بوجو الداللة كالحدوث واإلمكاف للعالم )قولو ال فى شبهة( أى 

أو كبره أو وىى ما يشبو الدليل وليس بو كما اذا  نظر فى العالم باعتبار صغره 
طولو أو قصره  )قولو اف يستوفى الخ(  أى فيأتى بجميع مقدماتو مستوفية 

 لشروطها )قولو مايجب تقديمو( أى كتقديم الخاص  على العاـ
 

)فصل(  وأما الدليل  فهو المرشد الى المطلوب، والفرؽ فى ذلك بين ما       
لمين اليستعمل الدليل يقع  بو من  األحكاـ وبين مااليقع بو. قاؿ أكثر المتك

اال فيما يؤدى الى العلم، فأما ما يؤدى  الى الظن  فبل يقاؿ لو دليل وإنما يقاؿ 
لو أمارة. وىذا خطأ ألف العرب ال تفرؽ فى تسمية بين ما يؤدى الى العلم 
أوالظن، فلم يكن  لهذا الفرؽ وجو. وأما الداؿ: فهو الناصب للدليل ،وىو اهلل 

الدليل واحد، كالعالم والعليم، واف كاف أحدىما أبلغ. عز وجل. وقيل ىو و 
< والمستدؿ: ىو  الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل ألنو يطلب 7>

الدليل من المسئوؿ، وعلى المسئوؿ ألنو يطلب الدليل من األصوؿ. والمستدؿ 
عليو: ىو الحكم الذى ىو التحريم  والتحليل. والمستدؿ لو: يقع على الحكم 

الدليل يطلب لو، ويقع على السائل ألف الدليل  يطلب لو. واالستدالؿ:ىو ألف 
طلب الدليل، وقد  يكوف ذلك  من السائل للمسئوؿ، وقد يكوف من المسئوؿ 

 فى األصوؿ.
--------------------- 

)قولو المرشد الى المطلوب( أى العبلمة المؤدية الى العلم أو الظن بالمطلوب 
أى فى تسميتو دليبل )قولو بين ما يقع الخ( أى الحكم الخبرى )قولو ذلك( 



الذى يكوف ثبوتو بسببو لكونو علة )قولو بين ما ال يقع بو( أى الحكم الذى ال 
يكوف ثبوتو بسببو ككونو الـز العلة أو أثرىا أو حكمها كما فى قياس داللة )قولو 

لمطر الدليل فيما يؤدى الى الظن( أى كالغيم المشف فإنو أمارة على وجود ا
عليو )قولو ىذا( أى التفرقة بيت  الدليل و األمارة )قولو وجو( أى صحيح  
)قولو الناصب للدليل( أى الجاعل للشيء دليبل وعبلمة على مدلولو )قولو ىو 

والدليل واحد(  أى قيل  إف الداؿ والدليل معناىما واحد اال أف الدليل أبلغ من  
عناىما واحد وىو االتصاؼ بالعلم اال اف العليم  الداؿ كما اف العالم والعليم م

أبلغ من العالم وذلك  ألف وزف فعيل صيغة مبالغة تدؿ على كثرة الصفة فى 
الموصوؼ )قولو ذلك( أى اسم المستدؿ )قولو ىوالتحريم والتحليل( أى مثبل 
)قولو يقع على الحكم الى قولو لو(  أى الثبات العلم بو )قولو ويقع على 

 الى قولو لو( أى ألجل علمو بالحكم السائل
 

 )باب  بياف الفقو  وأصولو(
والفقو معرفة األحكاـ الشرعية التى طريقها االجتهاد. واألحكاـ الشرعية      

ىى:الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. 
ائع فالواجب ماتعلق العقاب بتركو، كالصلوات الخمس والزكوات وردالود

والمغصوب وغيرذلك والمندوب مايتعلق الثواب بفعلو واليتعلق العقاب بتركو،  
كصلوات النفل وصدقات  التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة.والمباح ما 
الثواب بفعلو والعقاب بتركو،كأكل الطيب ولبس الناعم والنـو والمشى وغير 

لو، كالزنا واللواط < والمحظور ماتعلق العقاب بفع8ذلك  من المباحات >
والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصى. والمكروه ماتركو أفضل من فعلو،  
كالصبلة مع اإللتفات والصبلة  فى أعطاف اإلبل واشتماؿ الصماء وغير ذلك 
مما نهى عنو على وجو التنزيو. والصحيح ماتعلق بو النفوذ وحصل بو المقصود،  

. والباطل مااليتعلق بو النفوذ واليحصل بو كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية
المقصود، كالصبلة بغير طهارة وبيع ما اليملك وغير ذلك مما اليعتد بو من 

 األمور الفاسدة.  
-------------------- 

)قولو والفقو معرفة الخ( أى اصطبلحا و أما لغة فهو الفهم مطلقا )قولو التى 
ريق حصولها )قولو المحظور( أى الخ( نعت للمعرفة )قولو طريقها( أى ط



الممنوع والمراد   بو ىنا الحراـ )قولو فالواجب( أى من حيث وصفو بالوجوب 
)قولو مايعلق بو الثواب( أى تفضبل )قولو بفعلو( أى وتركو )قولو وتركو( أى 
وفعلو )قولو ما تعلق العقاب بفعلو( أى بغير عذر والثواب بتركو إمتثاال )قولو 

متثاال )قولو أفضل من فعلو( أى لكونو مثابا على ىذا الترؾ و أما ماتركو( أى ا
فعلو فبلثواب والعقاب )قولو اإللتفات( أى بوجهو البصدره )قولو فى أعطاف 
اإلبل( أى وىى فى الغالب موضع أبوالها وأرواثها )قولو اشتماؿ الصماء( أى 

وىو مكروه و  وىو أف يلف الرجل ثوبو على ذراعيو بحيث اليستطيع تحريكهما
الصماء الشيء األصم الجامد الذى المنفذ فيو )قولو ماتعلق بو النفوذ( معناه 
القبوؿ أى على وجو االتصاؼ بو )قولو حصل بو المقصود( أى كحل اإلنتفاع 
بالمبيع فى البيع )قولو الجائزة( أى الصحيحة )قولو الماضية(  أى النافذة )قولو 

تجمع مايعتبر فيو شرعا )قولو كبيع ما اليملك( ما اليتعلق الخ( أى بأف لم يس
 أى كبيع الفضولى

 
)فصل( وأما أصوؿ الفقو فهى أدلة الفقو، فهى األدلة التى يبنى عليها الفقو      

وما يتوصل بها  الى األدلة على سبيل  االجماؿ. واألدلة ىهنا خطاب اهلل  عز 
و وإقراره وإجماع األمة وجل وخطاب رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو  وسلم وأفعال

< والبقاء  على حكم األصل عند عدـ  ىذه األدلة وفتيا العالم  9والقياس >
فى حق العامة، وما يتوصل  بو الى األدلة فهو الكبلـ على  تفصيل  ىذه األدلة  
ووجهها  وترتيب بعضها على بعض. وأوؿ مايبدأ بو الكبلـ على خطاب اهلل عز 

هلل عليو  وسلم،ألنهما أصل لما سواىما من  األدلة، وجل وخطاب رسولو صلى ا
ويدخل  فى ذلك أقساـ  الكبلـ والحقيقة والمجاز واألمر والنهى والعمـو 
والخصوص والمجمل والمبين والمفهـو والمؤوؿ والناسخ   والمنسوخ، ثم 
الكبلـ  فى أفعاؿ  رسوؿ اهلل صلى عليو وسلم واقراره ألنهما يجرياف مجرى 

فى البياف،ثم الكبلـ فى األخبار ألنها طريق الى معرفة ماذكرناه من أقوالو 
األقواؿ واألفعاؿ،ثم الكبلـ  فى  اإلجماع ألنو ثبت كونو دليبل بخطاب اهلل عز 
وجل وخطاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  وسلم  وعنهما ينعقد، ثم  الكبلـ فى 

< ثم  11إليها يستند >القياس  ألنو ثبت كونو دليبل بما ذكر  من األدلة و 
نذكر حكم األشياء فى األصل ألف المجتهد إنما يفزع إليو عند عدـ ىذه 



األدلة، ثم  نذكر  فتيا العالم وصفة المفتى والمستفتى ألنو إنما يصير طريقا 
 للحكم بعد العلم بما ذكرناه، ثم نذكر اإلجتهاد وما يتعلق بو إف شاء اهلل.

---------------------- 
لو األدلة( أى االجمالية )قولو ما يتوصل الخ( أى  عند  تعارضها وىى )قو 

المرجحات  )قولو االجماؿ( أى عدـ التعيين فى متعلقها وىو الحكم )قولو 
خطاب اهلل( المراد بو كبلمو تعالى اللفظى المنزؿ على رسولو صلى اهلل عليو 

ن جهة االستدالؿ بو وسلم ال النفسى ألنو البحث لؤلصولى إال الكبلـ اللفظى م
على األحكاـ )قولو أفعالو( أى مما كاف  على وجو القربة والطاعة )قولو والبقاء  
الخ( أى ىو المعبر عنو باإلستصحاب )قولو  العالم( أى المجتهد اجتهادا 
مطلقا )قولو العامة(  أى من ليس لو أىلية اإلجتهاد  )قولو ووجهها(  أى وجو 

ليل نصا أو ظاىرا أو غيرىما )قولو وترتيب الخ(  أى داللتها من حيث كوف الد
عند اجتماعها وتنافى مدلوالتها )قولو إقراره( معنى اقراره صلى اهلل عليو وسلم 
أف يفعل الفعل أمامو فيوافقو عليو وال يمنعو )قولو ألنهما الخ( قاؿ تعالى " 

ن اف يكوف بالقوؿ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزؿ اليهم " والتبيين اعم م
أو الفعل أو اإلقرار )قولو ألنها طريق الخ( أى وطريق الشيء أدنى منو رتبة 
فيؤخر عنو وضعا )قولو فى اإلجماع( وذلك لقولو تعالى " ومن يشاقق الرسوؿ 
من بعد ما تبين لو الهدى ويتبع غير سبيل  المؤمنين نولو ماتولى ونصلو جهنم 

تعالى على اتباع  غير سبيل المؤمنين وأوجب وساءت مصيرا " فقدأوعد اهلل 
على موافقتهم ولقولو صلى اهلل  عليو وسلم " التجتمع  أمتى على خطأ "وفى 
رواية " التجتمع أمتى على الضبلؿ " )قولو من األدلة( أى الثبلثة )قولو حكم 
األشياء  فى األصل( معناه حكم  األشياء قبل اف تعتريها األحكاـ الخمسة 

 بما ذكرناه( أى من األدلة)قولو 
 

 )باب اقساـ الكبلـ(
جميع ما يتلفظ بو من  الكبلـ ضرباف: مهمل ومستعمل. فالمهمل مالم      

يوضع لئلفادة .والمستعمل ما وضع لبلفادة ،وذلك ضرباف: احدىما  مايفيد 
معنى  فيما  وضع  لو ،وىى األلقاب كزيد وعمرو وما  أشبهو.والثانى  ما يفيد 

فيما وضع لو ولغيره وذلك ثبلثة  أشياء: إسم  وفعل  وحرؼ على ما معنى 
يسميو  أىل النحو. فاالسم  كل  كلمة دلت  على معنى  فى نفسها  مجرد  عن  



زماف مخصوص  كالرجل والفرس  والحمار وغير ذلك .والفعل  كل كلمة دلت  
و.والحرؼ على معنى  فى نفسها  مقترف بزماف كقولك  ضرب ويقـو  وما  أشبه

ما  اليدؿ على معنى  فى نفسو ودؿ على معنى  فى غيره كمن وإلى وعلى و 
أمثالو.و أقل كبلـ  مفيد ما بنى  من اسمين كقولك زيد  قائم وعمرو أخوؾ، أو 
ما بنى  من اسم  وفعل كقولك خرج زيد ويقـو عمرو. و أما ما بنى من فعلين 

وفعل فبل يفيد إال اف  < أو من  حرؼ واسم أو حرؼ 11أو من حرفين >
 يقدر  فيو شيء  مما ذكرناه كقولك  يا زيد فإف معناه أدعو زيدا.

----------------------- 
)قولو فالمهمل الخ( أى كديز مقلوب زيد )قولو فيما وضع لو( أى فى االسم 
الذى وضع ليدؿ عليو والمراد باأللقاب مطلق األسماء واألعبلـ سواء كانت 

أو ألقابا )قولو االسم وفعل وحرؼ( أى يدؿ كل منها على معناه أسماء أو كنى 
سواء كاف تاما كمعنى اإلسم والفعل أو غير تاـ كمعنى الحرؼ ويدؿ على معنى 
فى الجملة التى فيها ككوف  اإلسم فاعبل وككوف الفعل  وقع من الفاعل وككوف 

لو من حرفين( أى  الحرؼ داال على اإلبتداء )قولو من  فعلين( أى كقاـ يقـو )قو 
كيا ليت. )قولو من حرؼ واسم( أى كيا زيد  )قولو أو حر ؼ وفعل( كلم 

 يسجد )قولو مما ذكرناه( أى من اإلسم والفعل 
  

 )باب فى الحقيقة  والمجاز(
والكبلـ المفيد  ينقسم الى حقيقة ومجاز. وقد وردت اللغة بالجميع  ونزؿ      

المجاز فى اللغة، وقاؿ ابن داود ليس  فى بو القرآف . و من الناس من  أنكر 
القرآف  مجاز. وىذا خطأ لقولو تعالى " جدارا يريد اف ينقض  " ونحن نعلم 
ضرورة أنو  ال إرادة للجدار، وقاؿ تعالى " واسئل  القرية " ونحن نعلم ضرورة 
أف القرية  التخاطب، فدؿ على أنو مجاز.فأما الحقيقة فهى األصل.وحدىا كل 

تعمل فيما وضع لو من غير نقل. وقيل ما استعمل فيما أصطلح على لفظ يس
التخاطب بو . وقد  يكوف للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير 

< فإذا ورد اللفظ حمل على 12ومجاز فى الفرس الجواد والرجل العالم. >
و  مجاز الحقيقة بإطبلقو واليحمل على  المجاز  إال بدليل. وقد  اليكوف  ل

وىو أكثر  اللغات، فيحمل  على ما وضع  لو. وأما  المجاز فحده ما نقل عما 
وضع  لو وقل التخاطب بو. وقد يكوف ذلك بزيادة ونقصاف وتقديم وتأخير 



واستعارة، فالزيادة  كقولو عز وجل " ليس  كمثلو شيء " والمعنى ليس مثلو 
سئل القرية " والمراد أىل القرية شيء والكاؼ زائدة، والنقصاف  كقولو تعالى " وا

فحذؼ المضاؼ وأقيم  المضاؼ  إليو  مقامو، والتقديم  والتأخير كقولو عز 
وجل  " والذى أخرج المرعى فجعلو غثاء أحوى " والمراد " أخرج المرعى 
أحوى   فجعلو غثاء " فقدـ  وأخر ،واالستعارة  كقولو  تعلى "جدارا يريد اف 

لفظ  اإلرادة .وما من مجاز اال ولو حقيقة ألنا قد بينا اف ينقض  " فاستعار فيو 
 المجاز ما نقل عما وضع لو ، وما وضع  لو ىو الحقيقة.

-------------------- 
)قولو اللغة( أى العربية )قولو من أنكر  المجاز( أى فقد أنكر أبو إسحاؽ 

يظن مجازا فهو اإلسفراينى وأبو على الفارسى المجاز فى اللغة مطلقا وقاال: ما
قولو ابن داود(  أى وىو أبو بكر محمد بن داود الظاىرى رأس طائفة )حقيقة 

الظاىرية )قولو ليس فى القرآف مجاز(  أى ألنو كذب فهو محاؿ  على اهلل  
تعالى . وأجيب بأنو ال كذب مع القرينة )قولو لقولو تعالى جدارا الخ( تماـ اآلية 

عما أىلها فأبوا اف يضيفوىما  فوجدا فيها جدارا  " حتى إذا أتيا أىل قرية استط
يريد اف  ينقض فأقامو " )قولو ال إرادة للجدار( أى ألنها أى اإلرادة عبارة عن 
الميل الى الشيء مع الشعور )قولو فدؿ( أى كوف الجدار ال إرادة لها وكوف 

ل القرية التخاطب )قولو األصل( أى الراجح فى الكبلـ والمجاز خبلؼ األص
)قولو من غير نقل( أى عن موضوعو األوؿ )قولو للماء المجتمع الكثير(  أى 
سواء كاف ملحا أو عذبا )قزلو الجواد( أى سريع الجرى )قولو والرجل العالم( 
أى والكريم أيضا. )قولو حمل( الحمل فهم المعنى من اللفظ واالستعماؿ 

المعنى )قولو وىو( أى  إطبلؽ اللفظ وإرادة معناه والوضع تعيين اللفظ بإزاء
الحقيقى الذى المجاز لو )قولو فيحمل الخ( أى الحقيقى المذكور كما يحمل 
عليو اللفظ الذى لو مجاز عند عدـ الدليل )قولو عما وضع لو( أى لغة أو شرعا 
أو عرفا )قولو والكاؼ زائدة( أى و إال فهى بمعنى مثل فيلـز ثبوت المثل لو 

امو( أى فانتصب إنتصابو )قولو فاستعار الخ( أى تعالى وىو محاؿ )قولو مق
حيث شبو الميل باإلرادة بجامع القرب من السقوط ثم استعيرت اإلرادة للميل 
على سبيل االستعارة التصريحية )قولو ألنا قد بينا الخ( أى فالنقل عما وضع لو 

 يستلـز ما وضع لو
 



اف يصرحوا  بأنو  مجاز، )فصل( ويعرؼ  المجاز  من الحقيقة بوجوه: منها      
وقد بين  أىل  اللغة  ذلك. وصنف  أو عبيدة  كتاب المجاز  فى القرآف  وبين 

< ومنها اف يستعمل اللفظ فيما  اليسبق  الى 13جميع ما  فيو من المجاز >
الفهم عند سماعو كقولهم فى  البليد  حمار واألبلو  تيس.ومنها اف  يوصف 

وده كقولو " و اسئل القرية".ومنها أف اليجرى الشيء ويسمى بما  يستحيل وج
واليطرد كقولهم فى الرجل الثقيل جبل ثم اليقاؿ ذلك فى غيره ، وفى الطويل 
نخلة ثم اليقاؿ ذلك فى  غيراآلدمى. ومنها اف ال يتصرؼ فيما أستعمل فيو  
كتصرفو  فيما وضع لو حقيقة كاألمر فى معنى الفعل التقوؿ فيو أمر يأمر أمرا  

 تقوؿ فى األمر بمعنى القوؿ.  كما
-------------------- 

)قولو بأنو مجاز( أى ىذا اللفظ فى ىذا المعنى مجاز وفى ذاؾ حقيقة )قولو 
ذلك( أى المجاز والحقيقة )قولو أبو عبيدة( أى ىو أبو عبيدة  القاسم بن  

الى سبلـ  وىو عالم لغوى أديب )قولو اف يستعمل الخ( أى اال بقرينة فإف سبق 
الفهم  بدونها فحقيقة )قولو تيس( أى وىو ذكر المعز )قولو أف اليجرى 
واليطرد( عدـ اإلطراد أف يستعمل اللفظ المجازى فى محل لوجود عبلقة ثم 
اليجوز استعمالو فى محل آخر مع وجود تلك العبلقة فيدؿ على أنو مجاز 

ثقيل( أى وذلك ألف الحقيقة اذا وضعت وجب إطرادىا )قولو فى الرجل ال
الرجل الكسبلف )قولو فى غيره( أى مما يشاركو فى الثقل )قولو فى غير اآلدمى( 
أى مما إتصف بالطوؿ )قولو كاألمر فى معنى الفعل( أى كقولو تعالى " وما أمر 
فرعوف برشيد ")قولو اف يتصرؼ( أى اللفظ )قولو فيما أستعمل فيو( أى من 

)قولو كاألمر فى معنى الفعل( أى والشأف  المعنى المجازى بتثنية وجمع واشتقاؽ 
 كقولو تعالى " وما أمر فرعوف برشيد ".

 
 )باب بياف  الوجوه التى تؤخذ منها األسماء واللغات(

اعلم أف االسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من  اللغة والعرؼ      
 والشرع  والقياس.فأما اللغة فما تخاطب بو العرب من  اللغات، وىى على
ضربين. فمنها مايفيد  معنى واحدا فيحمل على ما وضع لو  اللفظ كالرجل 

< ومنها ما يفيد معانى، وىى على 14والفرس والتمر والبر وغير ذلك. >
ضربين: احدىما مايفيد معانى متفقة كاللوف يتناوؿ البياض والسواد وسائر 



مايتناولو إما  األلواف والمشرؾ يتناوؿ اليهودى  والنصرانى، فيحمل على جميع
على سبيل  الجمع إف  كاف  اللفظ يقتضى  الجمع أو على كل  واحد واحد منو 
على سبيل البدؿ إف لم يقتض  اللفظ  الجمع اال اف يدؿ الدليل على أف المراد 
شيء بعينو فيحمل على ما دؿ عليو الدليل. والثانى مايفيد معانى مختلفة  

جة والنعامة والقرء يقع على  الحيض  كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجا
والطهر، فإف دؿ الدليل  على اف المراد بو واحد منهما بعينو حمل  عليو وإف 
دؿ الدليل  على اف  المراد بو أحدىما ولم يعين لم  يحمل على واحد  منهما 

إال بدليل إذ ليس أحدىما بأولى من اآلخر. وإف لم يدؿ  الدليل  على واحد  
< وقاؿ أصحاب أبى حنيفة وبعض المعتزلة اليجوز 15عليهما >منهما حمل 

حمل اللفط الواحد على معنيين مختلفين. والدليل  على جواز  ذلك أنو  
التنافى بين المعنيين  واللفظ يحتملهما  فوجب الحمل عليهما كما قلنا فى 

 القسم الذى قبلو. 
-------------------- 

األلفاظ سواء  كانت أسماء أو أفعاال أو حروفا )قولو أف األسماء واللغات( أى 
)قولو من اللغة( أى من جهة استعماؿ اللغة )قولو والعرؼ( أى من جهة أىل 
العرؼ عاما كاف أو خاصا )قولو من اللغات( أى األلفاظ اللغوية )قولو وغير 
ذلك( أى من النكرات و أسماء األجناس )قولو معانى( أى متعددة )قولو معانى( 

ماصدقات )قولو متفقة( أى بالحقيقة متغايرة بالعدد وىذا يسمى إشتراكا أى 
معنويا  الشتراؾ أفراده فى معناه )قولو يقتضى الجمع( أى والشموؿ كأف كاف 
اللفظ من صيغ العمـو كالمفرد المعرؼ كاالنساف )قولو منو( أى مما يتناولو من 

ما يقتضى العمـو )قولو  المطلق )قولو اف لم يقتض الخ( أى بأف لم يوجد فيو
المراد( أى باللفظ المتعدد معناه )قولو معانى مختلفة(  أى فى الحقيقة متفقة 
فى العدد  وىو المشترؾ )قولو منهما( أى المعنيين )قولو حمل عليو( أى كما 
فى القرء فإنو يحمل عند الشافعية على الطهر لدليل وىو قولو تعالى " 

ثبلثة قروء " )قولو لم يحمل الخ( أى ألنو مجمل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
فبل بد من بياف )قولو على واحد( أى بعينو )قولو اال بدليل( أى الذى يدؿ عليو 
بعينو )قولو اذ ليس الخ( أى فلو حمل على احدىما ببل دليل  لـز الترجيح ببل 

مكن مرجح وذلك باطل )قولو وإف لم يدؿ الدليل( أى ال مبهما وال مبينا و أ
الجمع بينهما )قولو حمل عليهما( أى عمبل بالظاىر واال فإف لم يحمل على 



شيء منهما لـز إىماؿ اللفظ وإف حمل على احدىما لـز الترجيح ببل مرجح. 
)قولو على جواز ذلك(  أى حمل اللفظ على معنييو معا )قولو التناؼ بين 

اللفظ يحتملهما(  أى المعنيين( أى ألف  إرادة الجمع  بينهما ممكنة )قولو و 
لوضعو لكل منهما والدليل على واحد بعينو  )قولو فى القسم الذى قبلو( أى 

 وىو المشترؾ المعنوى  
 

)فصل( وأما العرؼ فهو ما غلب اإلستعماؿ فيو على ما وضع لو فى اللغة      
بحيث اذا أطلق  سبق الفهم الى ما غلب عليو دوف ماوضع لو كالدابة وضع فى 

لكل ما دب ثم غلب عليو  االستعماؿ فى الفرس، والغائط وضع فى  األصل
األصل  للموضع  المطمئن من األرض ثم غلب عليو االستعماؿ  فيما يخرج 
من اإلنساف فيصير حقيقة فيما غلب عليو ،فاذا أطلق حمل على ما يثبت لو من 

 العرؼ.
------------------ 

قولو اإلستعماؿ(  أى إستعماؿ اللفظ )قولو وأما العرؼ( أى المسمى العرفى )
)قولو على ماوضع لو( متعلق بقولو غلب )قولو فى األصل(  أى اللغوى )قولو 
عليو( أى على مادب )قولو فى الفرس(  أى وغيره مما لو حافر)قولو فى االصل( 

 أى اللغوى )قولو حمل الخ( أى ألف العرؼ طارئ على اللغة والحكم للطارئ 
 

ما الشرع  فهو ما غلب الشرع  فيو على ما وضع لو اللفظ فى )فصل( وا     
اللغة بحيث اذا أطلق لم يفهم  منو إال ما غلب عليو  الشرع  كالصبلة اسم 

للدعاء فى اللغة ثم  جعل فى الشرع  إسما لهذه  المعروفة  والحج إسم  
  للقصد ثم نقل فى  الشرع  إلى ىذه  األفعاؿ فصار حقيقة فيما  غلب عليو

< ومن  16الشرع، فاذا أطلق حمل  على مايثبت لو  من عرؼ الشرع. >
أصحابنا  من قاؿ ليس فى  األسماء  شيء منقوؿ الى  الشرع بل  كلها مبقاة  
على موضوعها  فى اللغة  فالصبلة  اسم للدعاء وانما الركوع  والسجود زيادات 

الطهارة وليست أضيفت الى الصبلة وليست من  الصبلة كما أضيفت  إليها 
منها، وكذلك الحج  اسم للقصد  والطواؼ والسعى زيادات اضيفت الى الحج   
وليست  من  الحج، فاذا أطلق  اسم الصبلة حمل  على الدعاء  واذا  أطلق  
اسم الحج حمل على القصد. وىو قوؿ االشعرية واألوؿ أصح. والدليل عليو  



يعقل  منها المعانى التى وضعت لها أف ىذه  األسماء اذا أطلقت فى الشرع لم  
 فى اللغة فدؿ على أنها منقولة. 

------------------- 
)قولو وأما الشرع( أى المسمى الشرعى )قولو الشرع( أى استعماؿ الشرع 

 اللفظ  
)قولو لهذه المعروفة( أى العبادة المعروفة )قولو والحج اسم للقصد( أى وكذا 

و ىذه األفعاؿ( أى من المناسك )قولو ومن الزكاة للنماء فى األصل )قول
اصحابنا من قاؿ الخ( أى ومنهم اإلماـ ابو حامد المروزى )قولو ليست من  
الصبلة( أى  بل ىى شروط لصحة  االعتداد بها )قولو االوؿ(  أى وىو القوؿ 

 بالنقل الى المعانى الشرعية 
ية )قولو منقولة( أى )قولو لم يعقل الخ( اىبل الذى يعقل منها المعانى الشرع

 شرعية
 

)فصل( إذا ورد لفظ قد وضع فى اللغة لمعنى وفى العرؼ لمعنى حمل على      
ما  ثبت لو فى العرؼ ألف العرؼ طارئ على اللغة، فكاف  الحكم لو. واف  كاف  
قد  وضع  فى اللغة لمعنى وفى الشرع لمعنى حمل على عرؼ الشرع، النو  

 قصد بياف حكم  الشرع، فالحمل عليو أولى طارئ على اللغة، وألف ال
------------------- 

)قولو حمل الخ( أى كما لو قاؿ اعطاه دابة اعطى فرسا او بغبل او حمارا ال 
اإلبل والبقر إذ اليطلق عليها عرفا واف كاف يطلق عليها لغة )قولو وفى الشرع 

أى من حملو    لمعنى( أى كالمنقوالت الشرعية المتقدـ بعضها )قولو أولى(
 على معناه اللغوى

 
)فصل( وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء      

< وقد اختلف أصحابنا 17وتسمية  النبيذ خمرا قياسا  على عصير العنب. >
فيو، فمنهم من قاؿ يجوز إثبات اللغات واألسماء بالقياس، وىو قوؿ أبى 

ىريرة.ومنهم من  قاؿ اليجوز ذلك.واألوؿ أصح ألف  العباس و أبى على بن أبى
العرب سمت  ما كاف  فى زمانها من األعياف بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك  



األعياف وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك األسماء، فدؿ على أنهم قاسوىا  
 على األعياف التى سموىا.

-------------------- 
وطء فى الدبر )قولو قياسا على وطء النساء( أى بجامع  )قولو  اللواط( أى ال

اإليبلج فى الفرج المحـر )قولو قياسا  على عصير العنب( أى بجامع المخامرة 
للعقل بسبب الشدة المطربة )قولو يجوز اثبات الخ( أى بدليل دوراف اإلسم مع 

يجوز( الوصف وجودا وعدما)قولو  ابى العباس( أى ىو أحمد بن سريج )قولو ال
 أى اذ ما من شيء اال ولو اسم لغة فبل يسمى النبيذ خمرا قياسا

 
 ))الكبلـ  فى األمر والنهى((

 )باب القوؿ فى بياف االمر وصيغتو(
إعلم اف األمر قوؿ استدعى بو الفعل ممن  ىو دونو. ومن أصحابنا من  زاد      

سمى أمرا  على فيو على سبيل الوجوب. فأما األفعاؿ التى ليست بقوؿ فإنها ت
سبيل  المجاز. ومن أصحابنا من  قاؿ ليس بمجاز. قاؿ الشيخ  اإلماـ أيده  
اهلل وقد  نصرت ذلك فى التبصرة.واالوؿ أصح، ألنو لو كاف حقيقة  فى الفعل  
كما ىو حقيقة فى القوؿ لتصرؼ فى الفعل كما تصرؼ فى القوؿ، فيقاؿ أمر 

 <17ؿ. >يأمر  كما يقاؿ ذلك  اذا  أريد بو القو 
-------------- 

)قولو اف االمر الخ( أى اللفظى وأما األمر النفسى فإنو إقتضاء فعل غير كف 
مدلوؿ عليو بغير كف ونحوه )قولو الفعل(  خرج  بو النهى فإنو استدعاء الترؾ 
)قولو ممن ىو دونو( خرج بو استدعاءه من مساويو فإنو التماس أو ممن فوقو 

ى فى تعريف األمر )قولو على سبيل الوجوب(  أى وعليو فهو دعاء )قولو فيو( أ
فليس المندوب مأمورا بو )قولو تسمى أمرا( أى نحو قولو تعالى  "  وشاورىم  

)قولو ليس بمجاز( أى بل ىو حقيقة  فى األمر " و " أ تعجبين من أمر اهلل "
 )قولو ذلك(  أى القوؿ بأنو ليس بمجاز )قولو ألنو( أى لفظ األمر  

 
)فصل( وكذلك ماليس فيو استدعاء كالتهديد، مثل قولو عز وجل " اعملوا      

ما شئتم  "، والتعجيز كقولو تعالى " قل فأتوا بعشر سور مثلو مفتريات "، 
واإلباحة مثل قولو  عز وجل "واذا حللتم  فاصطادوا " فذلك كلو ليس بأمر. 



ف  اإلباحة ىى اإلذف، وقاؿ البلخى من المعتزلة  اإلباحة أمر. وىذا خطأ أل
وذلك اليسمى أمرا  أال ترى  أف العبد اذا استأذف مواله فى االستراحة وترؾ 

 الخدمة فأذف لو فى ذلك اليقاؿ إنو أمره بذلك
---------------- 

)قولو كذلك( أى كما يسمى أمرا مجازا )قولو فاصطادوا( أى فاإلصطياد أحد 
أى حقيقة بل مجازا )قولو البلخى(   وجوه التكسب وىو مباح )قولو ليس بأمر(

أى ىو عبد اهلل بن احمد البلخى )قولو اإلباحة أمر( أى واجب إذ ما من مباح 
اال  ويتحقق بو ترؾ حراـ وترؾ الحراـ واجب فما تحقق بو واجب )قولو اإلذف( 
أى فى الفعل والترؾ )قولو أمرا( أى حقيقة ألف األمر حقيقة اإلذف فى الفعل 

 الترؾ )قولو اليقاؿ الخ(  أى ال لغة والشرعا والعقبل والمنع من
 

)فصل( وكذلك ما كاف من النظير للنظير، ومن األدنى لؤلعلى، فليس بأمر      
واف كاف صيغتو صيغة أمر، وذلك كقوؿ العبد لربو "اغفر لى وارحمنى" فإف ذلك 

 مسألة ورغبة
---------------- 

 ازا )قولو فليس بأمر(  أى حقيقة)قولو وكذلك( أى كما يسمى أمرا مج
 

)فصل( واما اإلستدعاء على وجو الندب  فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا      
من قاؿ ىو أمر حقيقة. والدليل على أنو ليس بأمر  قولو صلى اهلل عليو وسلم " 
لوال أف أشق على أمتى ألمرتهم بالسواؾ عند  كل صبلة "، ومعلـو أف السواؾ 

< فدؿ على أف 19مندوب اليو، وقد  أخبر أنو لم يأمر بو  ، >عند كل صبلة 
 المندوب اليو غير مأمور بو

------------------- 
)قولو فليس بأمر حقيقة( أى بل مجازا ألف األمر موضوع للطلب على سبيل 
الوجوب )قولو ىو أمر حقيقة( أى وىو قوؿ المحققين )قولو أنو ليس بأمر( أى 

اليو(  أى اجماعا )قولو وقد أخبر أنو الخ( أى ألف لو تفيد حقيقة )قولو مندوب 
 انتفاء الشيء لوجود غيره فهنا تفيد انتفاء األمر لوجود خوؼ المشقة

 



)فصل( لؤلمر صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل، وىو  قولو " أفعل "،      
اللساف  وقالت  األشعرية ليست لؤلمر صيغة. والدليل على أف لو صيغة: اف أىل 

قسموا الكبلـ ، فقالوا  فى جملتها أمر  ونهى. فاألمر  قولك " افعل" والنهى 
 قولك " التفعل"، فجعلوا قولو " افعل " بمجرده أمرا، فدؿ على أف لو  صيغة

------------------- 
)قولو لؤلمر( أى النفسى )قولو صيغة( أى خاصة بو )قولو  موضوعة فى اللغة 

منها غير األمر عند عدـ  القرينة  )قولو فى جملتها( أى تلك الخ( أى فبل يفهم 
 القسمة 

 )قولو صيغة( أى خاصة بو
 

 )باب ما يقتضى األمر من  اإليجاب(
إذا تجردت صيغة األمر اقتضت الوجوب فى قوؿ أكثر اصحابنا. ثم      

اختلف ىؤالء، فمنهم من قاؿ يقتضى الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قاؿ 
لوجوب  بالشرع.ومن  أصحابنا من  قاؿ يقتضى الندب. وقاؿ بعض يقتضى ا

األشعرية اليقتضى الوجوب  والغيره اال بدليل. وقاؿ المعتزلة األمر يقتضى إرادة  
الفعل ؛ فاف كاف ذلك من حكيم  إقتضت الندب، واف كاف من غيره لم  يقتض 

و صلى اهلل < والدليل على أنها تقتضى الوجوب قول21أكثر من اإلرادة. >
عليو  وسلم " لوال أف أشق على أمتى ألمرتهم بالسواؾ عند كل صبلة "، فدؿ 
على أنو لو أمر لوجب ولو شق، وألف  السيد من العرب اذا قاؿ لعبده " إسقنى 
ماء " فلم يسقو استحق الذـ والتوبيخ، فلو لم يقتض الوجوب لما استحق الذـ 

 عليو.
------------------ 

تجردت( أى عن القرينة الصارفة عن الوجوب الى غيره )قولو ىؤالء( )قولو اذا 
أى القائلوف  باقتضائها  للوجوب  )قولو يقتضى الوجوب بوضع اللغة( أى ألف 
أىل اللغة يحكموف باستحقاؽ المخالف أمر سيده بالعقاب )قولو يقتضى 

لمحقق الوجوب بالشرع( أى ألف صيغة  األمر فى اللغة لمجرد الطلب وجزمو ا
للوجوب إنما يستفاد  من الشرع فى أمره المن اللغة )قولو يقتضى الندب( أى 
ألنو المتيقن من قسمى الطلب )قولو اليقتضى الوجوب الخ( أى لورودىا شرعا 
للوجوب والندب واإلباحة وغيرىا فهى مترددة بين ىذه األمور )قولو األمر 



 مميز بينها سوى اإلرادة )قولو يقتضى إرادة الخ( أى ألنو يستعمل فى أشياء وال
ذلك( أى األمر  )قولو انها( أى صيغة األمر المجردة )قولو لو أمر الخ(  أى 
ولكن انتفى األمر لخوؼ  المشقة فانتفى الوجوب )فلو لم يقتض( أى األمر 

 )قولو عليو( أى عدـ السقى 
 

نها تقتضى )فصل( سواء وردت ىذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر، فإ     
الوجوب. وقاؿ أصحابنا اذا وردت  بعد الحظر  اقتضت اإلباحة. والدليل على 
انها  تقتضى الوجوب اف كل لفظ اقتضى اإليجاب اذا لم يتقدمو  حظر اقتضى 

 اإليجاب واف تقدمو حظر  كقولو أوجبت وفرضت. 
-------------------- 

(  أى قبل حظر سابق )قولو )قولو ىذه الصيغة(  أى صيغة األمر )قولو ابتداء
اقتضت اإلباحة( أى لتبادرىا الى الذىن )قولو تقتضى الوجوب(  أى مطلقا 

 سواء بعد الحظر أو ال
 

)فصل( اذا دؿ الدليل على انو لم يرد باألمر الوجوب لم يجزاإلحتجاج بو      
فى الجواز ومن أصحابنا من قاؿ يجوز. واألوؿ أظهر ألف األمر لم  يوضع 

از، وإنما وضع لئليجاب، والجواز يدخل فيو على سبيل التبع، فإذا  سقط للجو 
 الوجوب سقط مادخل فيو على التبع 

--------------------- 
)قولو اذا دؿ الى قولو الوجوب( أى بأف أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبو 
 بدوف أف يدؿ الناسخ على حكم آخر )قولو لم يجز الخ( أى بل يعود األمر الى

ما كاف عليو قبل اإليجاب من تحريم أو اباحة أو براءة أصلية )قولو لو يوضع 
للجواز( أى  فقط )قولو وانما وضع لئليجاب الخ( أى فاإليجاب مركب من 

 جواز الفعل بمعنى اإلذف فيو ومن منع الترؾ.   
 

 )باب فى أف األمر يقتضى الفعل  مرة واحدة أو التكرار(
مر إليجاب فعل وجب العـز على الفعل، ويجب تكرار اذا وردت صيغة األ     

ذلك كلما ذكر األمر، ألنو  اذا ذكر ولم يعـز على الفعل صار مصرا على العناد، 
وىذا اليجوز. وأما الفعل المأمور بو ؛ فإف كاف فى  اللفظ ما يدؿ على تكراره 



كراره وجب تكراره، وإف كاف مطلقا ففيو وجهاف، ومن أصحابنا من قاؿ يجب ت
على حسب الطاقة، ومنهم من قاؿ اليجب أكثر من مرة واحدة اال بدليل يدؿ 
على التكرار، وىو الصحيح. والدليل على اف اطبلؽ الفعل يقتضى ما يقع عليو 

اإلسم أال ترى  أنو لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة، فدؿ على اف االطبلؽ  
  اليقتضى أكثر من ذلك.                         

-------------------- 
( أى على من أراد تأخير  فعل الواجب عن أوؿ وقتو )قولو  )قولو وجب العـز
ويجب الخ( وقاؿ إماـ الحرمين اليجب بل يستحب على آخر الوقت )قولو 
ذلك( أى العـز )قولو ذكر(  أى األمر )قولو ىذا( أى   اإلصرار على العناد 

قا  بشرط نحو قولو تعالى " واف كنتم جنبا )قولو مايدؿ الخ( أى كأف يكوف معل
فاطهروا " )قولو واف كاف مطلقا(  أى بأف لم يكن فى اللفظ قرينة التكرار )قولو 
لم  يجب تكراره الخ( أى حيث ال مانع من التكرار نحو أقتل زيدا  أو أعتق 
زيدا )قولو على حسب الطاقة( أى فيجب استيعاب ما يمكنو استيعابو 

ولو اليجب الخ(  أى ألف األمر إنما يوجب إيجاد الفعل البقيد  بالمطلوب )ق
كونو بمرة أو مرتين وىكذا، لكن المرة الواحدة ضرورية )قولو اال بدليل( أى  

 كما فى الصبلة والصـو
 

)فصل( فأما  اذا علق  األمر بشرط ؛ بأف يقوؿ اذا زالت الشمس، فهل      
مر يقتضى  التكرار فالمعلق بالشرط يقتضى التكرار ؟، اف  قلنا اف  مطلق األ

مثلو واف  قلنا  اف مطلقو  اليقتضى التكرار ففى المعلق بالشرط 
< ومن أصحابنا من قاؿ يقتضى التكرار كلما تكرر الشرط. ومنهم 22وجهاف>

من  قاؿ اليقتضى. وىو األصح، ألف كل ما اليقتضى التكرار اذا كاف مطلقا لم 
شرط كالطبلؽ ؛ الفرؽ بين أف يقوؿ " أنت طالق " يقتض التكرار اذا كاف  بال

 وبين أف يقوؿ " اذا زالت  الشمس فأنت طالق ".
------------------- 

)قولو فالمعلق( أى فاألمر المعلق  )قولو مثلو( أى بل أولى ألف  الشروط اللغوية 
أسباب والحكم يتكرر بتكرر السبب )قولو اليقتضى( أى وإنما الشرط يفيد 

الحالة التى يقتضيها اإلطبلؽ )قولو الفرؽ الخ( أى من جهة عدـ  تخصيص
 افادة التكرار



 
)فصل( فأما اذا  تكرر األمر بالفعل الواحد، بأف قاؿ" صل " ثم قاؿ "صل      

" ؛ فإف  قلنا إف مطلق األمر يقتضى  التكرار فتكرار األمر يقتضى التأكيد، واف 
ففى  التكرار وجهاف : احدىما انو تأكيد،   قلنا  انو  يقتضى  الفعل  مرة واحدة

وىو قوؿ الصيرفى . والثانى انو  استئناؼ، وىو الصحيح. والدليل  عليو اف   
كل واحد من األمرين يقتضى إيجاد الفعل عند  اإلنفراد، فاذا اجتمعا أوجبا 

 التكرار  كما لو كاف فعلين.
----------------- 
تكرار قد استفيد من األمر  وضعا فيكوف األمر )قولو يقتضى التأكيد( أى ألف ال

الثانى لتأكيد ما استفيد )قولو ففى التكرار( أى تكرار األمر )قولو انو تأكيد( أى 
ألف التكرار قد كثر فى التأكيد فالحمل على ما ىو األكثر أولى )قولو الصيرفى( 

ظ على أى أبو بكر الصيرفى )قولو يقتضى ايجاد الخ(  أى ألف داللة كل لف
مدلوؿ مستقل ىو الصل وإف ظاىر كل كبلـ اإلفادة ال اإلعادة )قولو اجتمعا( 

 أى األمراف )قولو أوجبا الخ( أى ألف التأسيس أكثر والتأكيد أقل
 

 )باب فى أف األمر ىل يقتضى الفعل على الفور أـ  ال(
مضى إذا ورد األمر بالفعل مطلقا وجب  العـز على الفعل  على الفور،كما      

< وىل يقتضى الفعل على الفور ؟ بنيت على التكرار ؛ 23فى الباب قبلو >
فإف  قلنا اف األمر يقتضى التكرار على حسب االستطاعة وجب على الفور، ألف 
الحالة  األولى داخلة  فى اإلستطاعة، فبليجوز اخبلؤىا من الفعل ؛ وإف قلنا اف 

الفور  أـ ال  فيو وجهاف األمر يقتضى مرة واحدة، فهل يقتضى ذلك على 
ألصحابنا: أحدىما  انو اليقتضى الفعل على الفور. ومن أصحابنا من  قاؿ 
يقتضى ذلك على الفور، وىو قوؿ الصيرفى والقاضى أبى حامد. واألوؿ أصح، 
ألف قولو إفعل يقتضى إيجاد الفعل من  غير تخصيص بالزماف األوؿ دوف الثانى، 

الزماف  األوؿ، وجب أف يصير ممتثبل بالفعل فى فإذا صار ممتثبل بالفعل فى 
 الزماف الثانى.

------------------ 
)قولو مطلقا( أى عن قرينة الفور على من أراد التأخير )قولو على الوقت( أى 
على باقى الوقت )قولو وىل يقتضى الفعل الخ( أى بمعنى وجوب المبادرة فى 



و بنيت( أى المسئلة )قولو وجب( أى اإلتياف بالمأمور بو عقب ورود األمر )قول
الفعل )قولو فبليجوز الخ(  أى وإال لـز  الترجيح  ببل مرجح  )قولو ذلك( أى 
الفعل )قولو فيو(  أى فى جواب االستفهاـ )قولو والقاضى أبى حامد( أى 
اإلسفراينى )قولو من غير تخصيص الخ( أى فالتراخى والفور خارجاف عن 

 القرائنمدلولو وإنما يفهماف ب
 

)فصل( فأما اذا ورد األمر مقيدا بزماف نظرت ؛ فإف كاف الزماف يستغرؽ       
العبادة كالصـو فى شهر رمضاف لزمو فعلها على الفور عند  دخوؿ الوقت، وإف  
كاف  الزماف أوسع من قدر العبادة كصبلة الزواؿ مابين الظهر الى اف يصير ظل  

ت وجوبا موسعا، ثم اختلفوا ىل يجب كل شيء مثلو وجب الفعل فى أوؿ الوق
< فمنهم من لم يوجب. ومنهم 24العـز فى أوؿ الوقت بدال عن الصبلة ؟ >

من أوجب  العـز بدال عن الفعل  فى أوؿ الوقت. وقاؿ أبوالحسن الكرخى 
يتعلق الوجوب بأحد شيئين: إما بالفعل أو بأف يضيق الوقت. وقاؿ أكثر 

ب بآخر الوقت. واختلف ىؤالء فيمن صلى أصحاب أبى حنيفة  يتعلق الوجو 
فى اوؿ الوقت: فمنهم  من قاؿ إف ذلك نفل ؛ فإف جاء آخر الوقت وليس من 
أىل الوجوب فبل كبلـ فى أف ما فعلو كاف  نفبل ، وإف كاف  من أىل الوجوب 
منع  ذلك النفل الذى فعلو من توجو الفرض عليو فى آخر الوقت. ومنهم من 

لوقت مراعى فإف جاء آخر الوقت وىو من  أىل الوجوب قاؿ فعلو فى أوؿ ا
علمنا انو فعل واجبا، واف لم يكن من أىل الوجوب علمنا انو فعل نفبل. 

< والدليل على ماقلناه اف المقتضى للوجوب ىو األمر وقد تناوؿ ذلك 25>
 أوؿ الوقت بقولو: " أقم  الصبلة لدلوؾ  الشمس " فوجب اف  يجب فى أولو.

--------------- 
)قولو نظرت( أى فى ذلك الزماف )قولو كصبلة الزواؿ الخ( لعل  فيو تأخير و 
تقديم ، والصواب كصبلة الظهر مابين الزواؿ الخ كما  فى نسخة )قولو مابين 
الزواؿ الخ( أى وقتها ما بين الزواؿ الخ )قولو وجوبا موسعا( أى بمعنى أف 

اختلفوا( أى القائلوف بالوجوب جميع أجزاء الوقت وقت ألدائها )قولو ثم 
( أى على الفعل فى باقى الوقت )قولو عن الصبلة(  أى  الموسع )قولو العـز
فعلها فى أوؿ وقتها )قولو لم يوجب(   أى  يجوز تركو اوؿ الوقت ببل بدؿ 
واليجب على مريد التأخير عنو العـز فيو على الفعل  )قولو  أوجب(   أى على 



و ابو الحسن الكرخى( أى وىو عبد  اهلل بن حسين بن مريد التأخير    )قول
ىػ  وتوفى ليلة  النصف من شعباف   261دالؿ الكرخى رئيس الحنفية ولد  سنة 

ىػ )قولو إمابالفعل( أى فعل العبادة بالشروع فيها وأما قبل الشروع  341سنة 
الترؾ  فهو جائز الفعل وجائز الترؾ الى أف يجيء  الوقت المضيق وحينئذ ممنوع 

)قولو بأف يضيق الوقت(   أى بأف  لم يبق منو إال مايسع الفعل المطلوب )قولو 
بآخر الوقت( أى ألنو لو كاف واجب  األداء فى أوؿ الوقت أو وسطو لما جاز  
تركو وألثم بذلك لكن تركو أولو أو وسطو جائز فلم  يكن واجب األداء أولو 

تأخير عنو )قولو فى اوؿ الوقت( أى وإنما يتحقق الوجوب  فى وقت اليجوز  ال
فى أى جزء من أجزاء الوقت سوى الجزء األخير )قولو اف ذلك( أى المؤدى 

قبل آخر الوقت )قولو فإف جاء  آخر الوقت(  أى الذى ىو وقت  الوجوب  
)قولو وليس الخ(   أى كأف مات أو جن  )قولو منع  الخ( أى فيو أف النفل  

ج عن عهدة التكليف  )قولو مراعى( أى موقوؼ يسد مسد  الفرض فى الخرو 
فى الحكم عليو بالوجوب وعدمو الى مجيء آخر الوقت)قولو ماقلناه( أى من 

 وجوب الفعل  فى أوؿ الوقت وجوبا موسعا  )قولو لدلوؾ الشمس( أى زوالها 
 )قولو يجب(  أى االداء

 
فهل يجب )فصل( فإف فات الوقت الذى علق عليو العبادة فلم يفعل،      

القضاء أـ ال ؟ فيو: وجهاف، من أصحابنا من  قاؿ يجب، ومنهم  من قاؿ  
اليجب  اال بأمر ثاف، وىو األصح، ألف ما بعد الوقت لم يتناولو األمر، فبل 

 يجب الفعل فيو كما قبل الوقت .
----------------- 

ء اال )قولو فهل يجب  القضاء( أى بنفس األمر االوؿ أـ ال أى اليجب القضا
بأمر جديد )قولو فيو( أى فى جواب االستفهاـ )قولو أمر ثاف(  أى أمر جديد 
يدؿ  على وجوبو  )قولو ألف ما الخ( أى وألنو لو وجب القضاء باألمر األوؿ 
القتضاه، ولو اقتضاه لكاف أداء فيكوناف سواء )قولو فيو( أى فيما بعد خروج  

لوقت( أى كما اليجب الفعل قبلو الوقت بنفس األمر االوؿ )قولو كما قبل ا
 لعدـ تناوؿ األمر إياه

 



)فصل( اذا أمر بأمر بعبادة  فى وقت معين ففعلها فى ذلك الوقت سمى      
أداء على سبيل الحقيقة، واليسمى قضاء اال مجازا  كما قاؿ اهلل تعالى: " فإذا 

نسي   قضيتم الصبلة فانتشروا فى األرض ". أما اذا دخل فيها فأفسدىا أو
شرطا من شروطها فأعادىا والوقت باؽ سمى إعادة وأداء، واف فات الوقت 

 ففعلها بعد فوات الوقت سمى قضاء . 
----------------- 

)قولو فى وقت معين( أى سواء كاف موسعا كصبلة  او مضيقا كصـو رمضاف 
لية )قولو سمى( أى فعلها  فى وقتها )قولو مجازا( أى مجازا مرسبل لعبلقة البد

)قولو قضيت( أى أديت )قولو دخل فيها(أى فى العبادة فى وقتها  المعين  
)قولو فأفسدىا( أى بارتكاب  مبطل من مبطبلتها )قولو والوقت( أى وقت 
األداء )قولو سمى( أى فعلها فى وقتها مرة ثانية )قولو واف فات الوقت( أى 

                         خرج  الوقت المعين ولم يفعل فيو عمدا أو سهوا       
    

 )باب األمر بأشياء ىلى جهة  التخيير والترتيب(
اذا خير اهلل  تعالى بين أشياء، مثل كفارة اليمين ؛ خير فيها بين العتق      

واإلطعاـ والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين ؛ فأيها فعل فقد  فعل 
واحد منها، والباقى تطوع. الواجب، واف فعل  الجميع  سقط الفرض  عنو  ب

وقالت المعتزلة الثبلثة كلها واجبة ؛ فإف أرادوا بوجوب الجميع  تساوى  
الجميع   فى الخطاب، فهو  وفاؽ، وإنما يحصل الخبلؼ  فى العبارة  دوف  
المعنى. وإف أرادوا بوجوب الجميع  أنو مخاطب بفعل الجميع، فالدليل  على 

لم يعاقب على الجميع، ولو  كاف  الجميع واجبا فساده  أنو اذا  ترؾ الجميع 
 لعوقب على الجميع، فلما  لم يعاقب إال على واحد  دؿ على انو  ىو الواجب

 
)فصل( فأما اذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاىر ؛ أمر بالعتق عند وجود      

لك الرقبة وبالصياـ عند عدمها وباإلطعاـ عند العجز عن الجميع فالواجب من ذ
< واحد  معين على حسب حالو ؛ فاف كاف موسرا ففرضو  العتق، واف  27>

كاف معسرا ففرضو  الصياـ، واف كاف  عاجزا ففرضو اإلطعاـ. فإف جمع من  
فرضو العتق بين الجميع سقط  الفرض عنو بالعتق وما عداه تطوع، واف جمع من 

أو الصياـ، واإلطعاـ فرضو الصياـ بين الجميع ففرضو أحد  األمرين من  العتق  



تطوع. واف جمع من  فرضو  اإلطعاـ بين الجميع ففرضو  واحد من الثبلثة  
 كالكفارة المخيرة.

------------- 
)قولو بين أشياء( أى معينة اما غيرىا فإنو تكليف ما اليطاؽ )قولو خير فيها الخ( 

يؤاخكم بما وذلك فى قولو تعالى  " اليؤاخذكم اهلل باللغو  فى أيمانكم ولكن 
عقدتم االيماف فكفارتو إطعاـ عشرة مساكين من أوسط ما تطعموف  أىليكم أو  
كسوتهم أو تحرير  رقبة فمن لم  يجد  فصياـ ثبلثة أياـ " )قولو وفاؽ( أى 
لمذىبنا الشافعى )قولو مخاطب بفعل الجميع( أى فيثاب على فعل الجميع 

ترؾ الجميع  وكذا اذا  فعل  ثواب الواجب )قولو لعوقب على الجميع( أى على
الجميع ألثيب ثواب الواجب على فعل الجميع  )قولو كالمظاىر الخ( وذلك فى 
قولو تعالى " والذين يظاىروف من نسائهم ثم يعودوف لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أف يتماسا  ذلكم  توعظوف بو واهلل بنا تعملوف خبير فمن لم  يجد فصياـ 

من قبل اف  يتماسا فمن لم يستطع فإطعاـ ستين مسكينا ذلك  شهرين  متتابعين 
لتؤمنوا  باهلل ورسولو "  اآلية  )قولو بالصياـ( أى بصياـ شهرين متتابعين )قولو 

 باإلطعاـ( أى إطعاـ  ستين مسكينا لكل واحد  منهم مد من غالب قوت البلد 
 

 )باب ايجاب ما اليتم المأمور اال بو(
ولم  يتم ذلك الفعل اال بغيره  نظرت ؛ فإف كاف ذلك األمر اذا أمر بفعل      

مشروطا بذلك الغير كاالستطاعة فى الحج والماؿ فى الزكاة لم يكن األمر  
بالحج والزكاف أمرا بتحصيل ذلك، ألف األمر بالحج لم يتناوؿ من ال استطاعة 

مر لو وفى الزكاة من ال ماؿ لو، فلو ألزمناه  تحصيل ذلك ليدخل فى األ
ألسقطنا شرط  األمر، وىذا اليجوز. واف  كاف  األمر مطلقا غير مشروط كاف 
األمر بالفعل أمرا بو وبما ال يتم اال بو، و ذلك كالطهارة للصبلة، األمر بالصبلة 
أمر  بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس الستيفاء الفرض عن الوجو. فلو لم 

نا الوجوب فى المأمور.ولهذا قلنا فيمن يلزمو ما يتم بو الفعل المأمور بو أسقط
نسي صبلة من  صلوات اليـو والليلة ولم يعرؼ عينها أنو يجب عليو قضاء 

 < 28خمس صلوات لتدخل المنسية فيها. >
-------------------- 



)قولو اال بغيره( أى وكاف  الغير مقدورا  للمكلف بأف كاف فى وسعو )قولو 
على الغير )قولو كاإلستطاعة فى الحج( أى   مشروطا( أى بأف   توقف وجوده

وذلك فى قولو تعالى " وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيبل " )قولو 
ذلك( أى  ذلك الشرط )قولو مطلقا( أى بأف لم يكن مقيدا بما يتوقف عليو 
وجوبو )قولو اليتم(  أى الفعل  المأمور بو )قولو الفعل المأمور بو( أى من 

بلة وغسل   الوجو )قولو ولهذا( أى والف وجوب الشيء يستلـز مااليتم اال الص
 بو )قولو يجب الخ( أى ألف اإلتياف بالمتروكة اليحصل اال بعد اإلتياف بالخمس

 
)فصل( وأمااذا أمر بصفة  عبادة ؛ فإف  كانت الصفة واجبة كالطمأنينة فى      

اف يأتى بالصفة الواجبة اال بفعل  الركوع، دؿ على وجوب الركوع، ألنو ال يمكنو
الموصوؼ، واف كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم  يدؿ  ذلك  على 
وجوب التلبية. ومن الناس من قاؿ تدؿ على وجوب التلبية، وىذا خطأ ألنو قد 
يندب الى صفة ما ىو واجب وما ىو ندب فلم يكن فى الندب دليل على 

 وجوب األصل.
-------------------- 

)قولو أمر( أى أى الشارع )قولو دؿ( أى األمر بالصفة )قولو  تدؿ( أى الصفة 
 )قولو األصل( أى الموصوؼ

 
)فصل( واذا أمر بشيء كاف ذلك نهيا عن ضده من جهة  المعنى ؛ فاف       

كاف ذلك  األمر واجبا كاف النهى عن ضده على سبيل الوجوب، واف  كاف ندبا 
على  سبيل الندب. ومن أصحابنا من قاؿ ليس  بنهى عن كاف النهى عن ضده 

ضده، وىو قوؿ المعتزلة. والدليل على ماقلناه انو اليتوصل الى فعل المأمور اال 
 بترؾ الضد فهو كالطهارة فى الصبلة.

--------------------- 
)قولو أمر(  أى الشارع )قولو ليس بنهى عن ضده( أى لجواز أف اليخطر الضد 

حاؿ األمر )قولو أنو اليتوصل الخ( أى وأجيب عنو بمنعو لما مر فبل بالباؿ 
 يكوف مطلوب الكف باألمر)قولو فهو(  أى األمر

 



)فصل( فأما اذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنو اإلجتناب اال باجتناب غيره      
فهذا على ضربين: أحدىما اف يكوف فىاجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم 

ط عنو فرض اإلجتناب وىو كمااذا وقع فى الماء الكثير المحـر فيو فيسق
نجاسة أو اختلطت أختو  بنساء بلد، فبل يمنع من  الوضوء بالماء وال من نكاح 
نساء  ذلك  البلد. والثانى اف  اليكوف  فى اجتناب الجميع مشقة، فهذا  على  

القليل،  ضربين: أحدىما  اف يكوف المحـر مختلطا بالمباح كالنجاسة فى الماء
< والجارية المشتركة  بين الرجلين، فيجب اجتناب الجميع. والثانى اف 29>

يكوف غير مختلط  إال أنو اليعرؼ المباح بعينو، فهذا على ضربين: ضرب يجوز 
فيو التحرى، وىو كالماء الطاىر اذا اشتبو بالماء النجس فيتحرى فيو، وضرب 

بأجنبية، والماء اذا اشتبو  بالبوؿ، اليجوز فيو التحرى وىو األخت اذا اختلطت 
 فيجب اجتناب الجميع.

--------------------- 
)قولو غيره( أى من المباحات )قولو كالنجاسة فى الماء القليل( أى على مذىب 
أبى حنيفة رضى اهلل عنو فإف الماء القليل عنده اذا وقع فيو نجاسة لم يتنجس  

الشافعى ففيو  نظر ألف الماء القليل  ففيو اختبلط محـر ومباح. وأما مذىبنا
عنده  يتنجس بمبلقاة النجاسة وإف لم  يتغير  فليس  فيو اختبلط المحـر 
بالمباح  )قولو التحرى( أى اإلجتهاد )قولو فيتحرى فيو( أى فما غلب على ظنو 
طهارتو يجوز الوضوء   بو وما غلب على ظنو نجاسنو اليجوز الوضوء بو )قولو 

 لخ( أى كما لو طلقت معينة من زوجتيو ثم نسيها.وىو األخت ا
 

 )باب فى أف األمر يدؿ على إجزاء المأمور بو(
واعلم أنو اذا أمر اهلل  تعالى  بفعل لم يخل المأمور إما اف يفعل المأمور بو      

على الوجو الذى تناولو  األمر أو يزيد على ما تناولو األمر أو ينقص  فإف  
تناولو األمر أجزأه ذلك بمجرد األمر. وقاؿ بعض المعتزلة فعلعلىالوجو الذى 

األمر اليدؿ على اإلجزاء، بل يحتاج  اآلخر الى دليل آخر. وىذا خطأ، ألنو قد 
فعل المأمور بو على الوجو الذى تناولو األمر، فوجب اف يعود الى ما كاف قبل 

 األمر.
--------------------- 



)قولو او يزيد( أى فى فعل  المأمور بو  )قولو أو )قولو أنو(  أى الحاؿ والشأف 
ينقص( أى  عما تناولو )قولو أجزأه ذلك( أى بناء على أف  معنى اإلجزاء سقوط 
الطلب فمعنى كوف  الفعل مجزئا أف اإلتياف بو كاؼ فى سقوط التعبد بو )قولو 

ال اليدؿ على اإلجزاء( أى بناء على اف  اإلجزاء إسقاط  القضاء لجواز اف 
يسقط المأتى بو  القضاء  كما فى صبلة من ظن طهره فباف خبلفو )قولو أف 
يعود( أى المأمور )قولو ما كاف قبل األمر( أى وىو براءة الذمة من التكاليف 

 الشرعية
 

)فصل( فأما اذا زاد على المأمور، بأف يأمره بالركوع  فيزيد  على ما يقع       
مايقع  عليو  اإلسم، والزيادة  على ذلك  عليو اإلسم سقط الفرض عنو بأدنى

< تطوع  اليدخل  فى األمر. وقاؿ بعض الناس  الجميع  واجب داخل  31>
فى األمر.وىذا  باطل ألف ما زاد على اإلسم يجوز لو تركو  على االطبلؽ، فاذا 

 فعلو لم  يكن واجبا كسائر النوافل.
-------------------- 

وع )قولو الناس( أى العلماء  )قولو الجميع( أى )قولو اإلسم( أى إسم  الرك
 جميع ما يقع عليو اإلسم 

 
)فصل( فأما اذا نقص عن المأمور نظرت، فإف نقص منو ما ىوشرط  فى      

صحتو كالصبلة بغير قراءة لم يجزه، ولم يدخل  فى األمر، ألنو لم يأت  
رط كالتسمية  فى بالمأمور على الوجو الذى أمر بو. وإف نقص منو  ماليس  بش

الطهارة أجزأه فى المأمور بو، وىل يدخل ذلك  فى األمر ؟ الظاىر من قوؿ 
أصحابنا أنو اليدخل  فى األمر، وقاؿ أصحاب أبى حنيفة  يدخل  فى األمر. 
وىذا غير صحيح، ألف  المكروه منهى عنو، فبل يجوز أف يدخل فى لفظ األمر  

.  كالمحـر
----------------- 

ر قراءة( أى قراءة الفاتحة وفيو اف القراءة عند المصنف شرط الركن )قولو بغي
أللهم إال اف يكوف فيو تسامح ألف الركن يشبو الشرط فى انو  اليجوز  تركو  
)قولو الذى أمر بو( أى من استيفائو األركاف والشروط  )قولو فى المأمور بو( أى 



س بشرط )قولو يدخل فى فى إتيانو )قولو ذلك( أى الفعل المنقوص منو ما لي
 األمر(  أى فيكوف مطلق  األمر يتناوؿ  المكروه

 
 )باب من يدخل فى األمر ومن اليدخل فيو(

اعلم اف الساىى  اليجوز اف يدخل فى األمر والنهى، ألف القصد الى      
التقرب بالفعل والترؾ يتضمن العلم بو حتى يصح  القصد اليو، وىذا يستحيل 

ال تري انو لو قيل لو " ال تتكلم  فى صبلتك وأنت ساه " فى حق الناسى، أ
لوجب اف يقصد الى ترؾ ما يعلم انو ساه فيو، وعلمو بأنو ساه يمنع كونو ساىيا، 

 فبطل خطابو على ىذه الصفة
----------------- 

)قولو بالفعل( أى فعل األمر )قولو الترؾ(  أى ترؾ  النهى )قولو بو( أى 
  بالمكلف بو        

 
)فصل( وكذلك  اليجوز خطاب النائم  وال المجنوف  وال السكراف      

< ألنو لو جاز خطابهم مع زواؿ العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل فى 31>
 المهد، وىذا ال يقولو أحد

---------------------- 
)قولو والالسكراف( أى المتعدى وغيره أولى واف أجرى عليو حكم المكلف فى 

كوقوع الطبلؽ )قولو زواؿ العقل( أى حقيقة فى الجنوف او حكما فى تصرفاتو  
 النـو والسكر ألنهما واف لم  يزيبل العقل فى حكم مزيل العقل

 
)فصل( وأما المكره فيصح دخولو فى الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة      

اليصح دخولو تحت التكليف. وىذا خطأ، ألنو لو لم يصح تكليفو لما كلف 
 ؾ  القتل مع اإلكراه، وألنو عالم قاصد الى ما يفعلو، فهو كغير المكره.تر 

--------------------- 
)قولو وأما  المكره( وىو من ال مندوحة لو عما أكره عليو اال بالصبر على ما 
اكره بو )قولو والتكليف(  أى بعين المكره عليو او بنقيضو  )قولو اليصح( أى 

لو اذا الفعل لئلكراه اليحصل اإلمتثاؿ بو )قولو مع لعدـ  قدرتو  على امتثا
 اإلكراه( أى على القتل



 
)فصل( وأما الصبى فبل يدخل فى خطاب التكليف، فإف الشرع قد ورد       

بإسقاط  التكليف عنو. وأما إيجاب الحقوؽ فى مالو فيجوز اف يدخل فيو   
وليو دونو كالزكوات  والنفقات، فإف التكليف والخطاب  فى ذلك على 

<32 > 
----------------- 

)قولو فإف الشرع الخ( الفاء للتعليل بمعنى البلـ )قولو قد  ورد الخ( أى وذلك 
فى قولو صلى اهلل  عليو وسلم " رفع القلم عن ثبلث عن النائم حتى استيقظ 
وعن الصبى حتى احتلم وعن  المجنوف حتى يعقل " )قولو باسقاط التكليف 

ط  التكليف  فهم الخطاب والصبى غير فاىم لو )قولو دونو( عنو( أى اذ  شر 
 أى  دوف الصبى                                                                            

 
)فصل( وأما العبيد فإنهم  يدخلوف  فى الخطاب. ومن أصحابنا من قاؿ      

ألف الخطاب يصلح لهم   اليدخلوف فى خطاب الشرع اال بدليل. وىذا خطأ،
 كما يصلح لؤلحرار.

----------------- 
)قولو اليدخلوف( أى دخوال شرعيا لصرؼ منافعو لسيده شرعا قلنا فى  غير 

 أوقات ضيق العبادة وإال قدمت العبادة 
 

)فصل( وأما الكفار فإنهم يدخلوف أيضا فى الخطاب. ومن أصحابنا من      
ومن  الناس من قاؿ يدخلوف فى المنهيات دوف قاؿ اليدخلوف  فى الشرعيات. 

المأمورات. والدليل على أنهم  يدخلوف فى الجميع قولو عز وجل " ماسلككم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين "، ولو لم يكونوا مخاطبين  بالصبلة لما  
عاقبهم عليها،  وألف صبلح الخطاب لهم  كصبلحو للمسلمين، فكما دخل 

 يدخل الكفار  المسلموف وجب أف
----------------- 

)قولو ايضا( أى كما يدخل العبيد فى الخطاب )قولو فى الخطاب( أى باإليماف 
واألصوؿ اتفاقا وبالفروع عبادة كانت أوغيرىا على األصح عندنا )قولو فى 
الشرعيات( أى من المأمورات والمنهيات   )قولو يدخلوف فى المنهيات( أى 



ت ممكن فى حالة الكفر لعدـ احتياجو الى النية )قولو ألف الكف عن المنهيا
الجميع( أى فى جميع التكليف باألصوؿ والفروع مطلقا )قولو عليها( أى على 

 ترؾ الصبلة )قولو دخل( أى فى الخطاب
 

)فصل( وأما النساء فإنهن اليدخلن فى خطاب الرجاؿ. وقاؿ أبو بكر بن       
< وىذا خطأ، ألف للنساء لفظا 33> داود وأصحاب أبى حنيفة يدخلن

مخصوصا، كما أف للرجاؿ لفظا  مخصوصا،.كما أف للرجاؿ لفظا مخصوصا، 
 فكما لم تدخل الرجاؿ فى خطاب النساء لم تدخل النساء فى خطاب الرجاؿ 

----------------- 
)قولو اليدخلن الخ( أى وإنما يدخلن بدليل منفصل تغليبا للذكورعلى النساء، 

ن فى خطاب الرجاؿ فى قولو  تعالى " وأقيموا الصبلة "  فعلى سبيل وأما دخوله
القياس  )قولو يدخلن( أى ألنو لما كثر فى الشرع مشاركتهن للذكور فى 
األحكاـ كالصبلة  أشعر بأف الشارع اليقصد خطاب الذكور قصر األحكاـ 

لكم " عليهم )قولو ألف للنساء الخ( أى وذلك فى نحو قولو  تعالى " ىن لباس 
 اآلية  

 
)فصل( وأما رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو وسلم فإنو يدخل فى كل خطاب      

خوطب  بو األمة كقولو تعالى: " يا أيها الناس ويا أيها  الذين آمنوا " وغير ذلك  
ألف صبلح اللفظ لو كصبلحو لكل أحد من  األمة، فكما دخلت األمة دخل 

ذا خوطب النبى صلى اهلل عليو وسلم بخطاب النبى صلى اهلل عليو وسلم. وأما ا
خاص لم يدخل معو غيره  اال بدليل  كقولو  تعالى:" يا أيها النبى ويا أيها المزمل 
قم الليل  "وقولو: " يا أيها النبى قل ألزواجك ". ومن  الناس من قاؿ ما ثبت 
أنو شرع لو دخل غيره معو فيو، وىذا خطأ  ألف الخطاب مقصور عليو، فمن 

 <34زعم اف غيره يدخل  فيو فقد  خالف مقتضى الخطاب. >
--------------- 

)قولو يدخل فى كل خطاب الخ( أى وإف اقترف  بقل لمساواتهم لو فى الحكم 
المستفاد من التركيب، وقيل اليدخل ألنو ورد على لسانو للتبليغ الى غيره فهو 

من حيث الحكم  مبلغ فبليكوف مبلغا إليو )قولو لم يدخل معو الخ( أى
الخصاص الصيغة بو، وأما من حيث اللفظ فبل خبلؼ فى عدـ تناولو )قولو ومن 



الناس(   أى وىم الحنفية واإلماـ أحمد بن حنبل )قولو من قاؿ الخ( أى محل 
الخبلؼ ما يمكن فيو إرادة األمة معو ولم تقم قرينة على ارادتهم معو، بخبلؼ 

ة قطعا نحو " ياايها الرسوؿ بلغ " اآلية، أو ما اليمكن فيو ذلك فبل تدخل األم
قامت قرينة على إرادتهم معو نحو" ياأيها النبى اذا طلقتم النساء " اآلية فإف 
األمة يدخلوف معو قطعا، فإف ضمير الجمع فى "طلقتم" و" فطلقوىن " قرينة 
لفظية تدؿ على الدخوؿ معو، وتخصيص النبى بالنداء تشريف لو ألنو إمامهم 

 دىم )قولو ماثبت الخ(  أى  ألف األمر للمتبوع أمر لتابعو عرفا وسي
 

)فصل( فأما اذا أمر صلى اهلل عليو وسلم أمتو بشيء لم يدخل ىو فيو ومن      
أصحابنا من قاؿ يدخل  فيما يأمر  بو األمة. وىذا خطأ ألف ماخاطب  بو األمة 

 ليل.من الخطاب اليصح لو، فبل يجوز اف يدخل فيو من  غير د
----------------- 

)قولو لم يدخل ىو فيو( أى لبعد أف يريد اآلمر نفسو، بخبلؼ المخبر فبل يبعد 
اف يريد نفسو نحوقولو تعالى " واهلل عليم حكيم " وىو عليم بذاتو وصفاتو )قولو 
يدخل الخ( محل الخبلؼ اذا لم تقم قرينة على دخولو أو عدمو فإف قامت 

 عمل بمقتضاىا
 

صل( وأما ما خاطب اهلل عز وجل بو الخلق خطاب المواجهة كقولو ف)     
تعالى: " يا أيها الناس ويا أيها الذين  آمنوا " فإنو اليدخل فيو  سائر من لم 
يخلق  من  جهة الصيغة  واللفظ، ألف ىذا الخطاب اليصلح اال لمن ىو موجود 

ا  الخطاب، على الصفة متى ذكرىا. فأما من لم  يخلق  فبل يصلح لو  ىذ
وكذلك  اذا خاطب  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  وسلم  بخطاب لم يدخل  غيره  
فيو من جهة اللفظ  الف  الذى خاطبو بو اليتناوؿ غيره، وانما يدخل الغير فى 
حكم ذلك  الخطاب بدليل وىو  قولو صلى اهلل  عليو وسلم: " حكمى على 

يوجد المعنى الذى حكم بو الواحدحكمى على الجماعة " والقياس وىو اف 
 فيمن حكم عليو فى غيره فيقاس عليو

----------------- 
)قولو اليدخل الخ( أى خبلفا للحنابلة وبعض الحنفية، وإنما يشملهم بدليل 
آخر وىو ماعلم من الدين بالضرورة اف كل حكم متعلق بأىل زمانو فهو شامل 



من بلغ " )قولو لم يخلق( أى لجميع األمة كما فى قولو تعالى " ألنذركم بو و 
وقت ورود الخطاب )قولو ألف ىذا الخطاب الخ( أى وألنو اذا امتنع خطاب 
الصبى مع وجوده لقصوره عن الخطاب فالمعدـو أولى ألف تناولو أبعد  )قولو 
خاطب( أى واحدا  من أمتو وأصحابو )قولو غيره( أى غير ذلك الواحد من أمتو 

متعلق  على قولو اف يوجد أى غير من حكم عليو وأصحابو )قولو فى غيره(  
 فيقاس ىذا الغير عليو   

                                                                       
)فصل( اذا ورد الخطاب بلفظ العمـو دخل فيو كل من صلح لو الخطاب،       

د  الشرع بو وقرره   واليسقط ذلك  الفعل عن بعضهم بفعل البعض اال فيما ور 
أنو فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصبلة  عليو ودفنو فإنو اذا قاـ بو من 

 يقع بو الكفاية سقط عن الباقين.
---------------- 

)قولو كل من صلح( أى من المكلفين الذين لهم أىلية لذلك  الفعل )قولو بو( 
قولو كالجهاد( أى جهاد أى  بسقوط الفعل عن البعض بفعل  البعض اآلخر )

الكفار فى ببلدىم )قولو كالجهاد الخ( أى وكاألمر بالمعروؼ )قولو فانو اذا قاـ 
الخ( أى ما ذكر واجب على الكل لكن اذا قاـ الخ )قولو سقط عن الباقين( أى 
والبعد فى سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنو بأداء غيره 

 عنو
 

 الواجب والسنة والندب()باب بياف الفرض و 
والواجب والفرض والمكتوبة واحد، وىو ما يتعلق العقاب بتركو. وقاؿ      

أصحاب أبى حنيفة الواجب ما ثبت وجوبو بدليل مجتهد فيو كالوتر واألضحية 
عندىم، والفرض ماثبت وجوبو بدليل مقطوع بو كالصلوات الخمس والزكوات 

طريق األسماء الشرع واللغة واإلستعماؿ،  المفروضة وما أشبهها. وىذا خطأ ألف
وليس فى شيء من ذلك فرؽ بين ما ثبت بدليل مقطوع بو أو بطريق مجتهد 

 فيو.
--------------- 

)قولو واحد( أى بمعنى واحد )قولو وقاؿ أصحاب الخ(  الخبلؼ لفظى اذ 
ا الخبلؼ بيننا وبينهم فى أف كبل من الفرض والواجب مطلوب الفعل طلبا جازم



واف ما ثبت بقطعى يكفر جاحده وما ثبت بظنى ال يكفر )قولو كالوتر 
واألضحية( أى وكقراءة الفاتحة، فيأثم بتركها والتفسد بها الصبلة )قولو وىذا( 

 أى التفرقة فى التسمية 
 

)فصل(  وأما السنة فما رسم ليحتذى بو على سبيل اإلستحباب ، وىى      
< ومن الناس من قاؿ السنة ماترتب كالسنن 36والنفل والندب بمعنى واحد.>

الراتبة مع  الفرائض، والنفل والندب ما زاد  على ذلك. وىذا اليصح ألف كل ما 
ورد الشرع باستحبابو فهو سنة سواء كاف راتبا أو غير راتب، فبل معنى لهذا 

 الفرؽ 
---------------- 

 دة فى الدين  )قولو سنة( أى طريقة وعا )قولو وىذا( أى الفرؽ بينها
 

)فصل( اذا قاؿ الصحابى أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بكذا وجب      
قبولو ويصير كما لو قاؿ رسوؿ اهلل  صلى اهلل  عليو وسلم أمرت  بكذا،  وقاؿ 
داود اليقبل حتى ينقل لفظو. والدليل على ما قلناه ىو اف الراوى مصدؽ فيما 

 ألنو لغتو فوجب اف يقبل كسائر ما يرويو. يرويو  وىو عارؼ باألمر والنهى
---------------- 

)قولو أمر( أى أو نهى عن كذا )قولو وجب قبولو( أى ألف الظاىر انو روى ذلك 
عن النبى صلى اهلل عليو وسلم وعلى فرض اف ىناؾ واسطة فمراسيل  الصحابة 

ى بن خلف مقبولة عند جمهور العلماء )قولو داود( أى ىو اإلماـ داود بن عل
الظاىرى )قولو مصدؽ( أى لعدالتو )قولو ألنو لغتو( أى فبل يمكن اف يجعل 
ماليس بأمر أمرا وال ما ليس بنهى نهيا ألنو  قدح فى عدالتو وجهل بلغتو )قولو 
فوجب اف يقبل الخ( أى واإلحتماالت البعيدة التمنع حمل اللفظ على ظاىره 

 واليلتفت اليها
 

اؿ من السنة كذا حمل على سنة النبى صلى اهلل  عليو )فصل( وكذلك إف ق     
وسلم، وأما اذا قاؿ أمر فبلف بكذا  أو أمرنا أو نهينا ولم  يسم اآلمر حمل ذلك 
على الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، وقاؿ أصحاب أبى حنيفة ال يحمل على 

< اال بدليل، وىو قوؿ أبى بكر الصيرفى. وىذا  غير صحيح ألف 37ذلك >



يحتج بأمره ونهيو وسنتو  ىو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، فإذا أطلق  الذى
 الصحابى ذلك وجب اف يحمل عليو

---------------- 
)قولو إف قاؿ( أى الصحابى، بخبلؼ التابعى فاألصح فيو الوقف )قولو حمل 
على سنة النبى الخ( أى فيكوف مرفوعا حكما ، وذلك ألف النبى ىو المقتدى بو 

على اإلطبلؽ فإضافة مطلقها اليو حقيقة والى غيره مجاز )قولو حمل  والمتبع
ذلك على الرسوؿ( أى ألف الظاىر اف اآلمر أو الناىى ىو الرسوؿ صلى اهلل  
عليو وسلم، وكونو غيره احتماؿ اليعارض الظهور فبل يلتفت اليو )قولو ال يحمل 

 نبى كأمر القرآف.  على ذلك الخ( أى الحتماؿ اف يكوف المراد  غير أمر  ال
 

 )باب القوؿ فى النهى(
)فصل( النهى يقارب األمر فى أكثر ماذكرناه، اال أنى أشير اليو على جهة      

االختصار وأبين ما يخالف األمر فيو اف شاء اهلل تعالى وبو الثقة. فأما حقيقتو 
فهو القوؿ الذى يستدعى بو ترؾ الفعل ممن ىو دونو. ومن أصحابنا من زاد 

 على سبيل الوجوب كما ذكرناه فى األمر. 
--------------- 

)قولو القوؿ الخ( المراد بو أى القوؿ اللفظ الداؿ عليو وضعا وىو صيغة 
"التفعل" )قولو ترؾ الفعل( خرج بو األمر ألنو طلب الفعل )قولو ممن دونو( أى 

و على دوف المستدعى، فخرج اإللتماس والدعاء  ألنو ال استدعاء فيهما)قول
 سبيل الوجوب( أى الجـز بالمنع من  الفعل فخرج النهى للكراىة

 
)فصل( ولو صيغة تدؿ عليو فى اللغة، وىوقولو"  ال تفعل". وقالت األشعرية      

 ليس لو صيغة، وقد مضى الدليل عليو فى األمر.
---------------- 

لك لورود ىذه )قولو قولو( أى القائل )قولو ليس لو صيغة(  أى خاصة  بو، وذ
الصيغة لمعاف أخرى  كاإلرشاد والدعاء فبل تكوف ألحدىما بنصوصو اال بدليل، 

 وإال فتحكم
 



)فصل( واذا تجردت صيغتو  اقتضت التحريم. وقالت األشعرية التقتضى      
التحريم والغيره اال بدليل. والدليل على ماقلناه اف السيد من العرب اذا قاؿ 

ففعل استحق الذـ والتوبيخ، فدؿ على انو يقتضى  لعبده " التفعل كذا "
 التحريم.

---------------- 
)قولو اذا تجردت صيغتو( أى عن القرائن الدالة على غير التحريم كالكراىة 
)قولو التقتضى الخ( أى لورودىا شرعا للتحريم والكراىة وغيرىما  فبل  يتعين 

 احدىا اال بدليل 
  

غتو اقتضت الترؾ على الدواـ وعلى الفور، )فصل( واذا تجردت صي      
بخبلؼ األمر. وذلك اف األمر يقتضى ايجاد  الفعل فاذا فعل مرة فى أى زماف 
فعل سمى ممتثبل، وفى النهى اليسمى منتهيا اال اذا سارع الى الترؾ  على 

 الدواـ. 
---------------- 

ـ والفور، وإال )قولو اذا تجردت صيغتو( أى عن القرينة الصارفة عن الدوا
فاقتضى مايقتضيو القرينة نحو التسافر اليـو مثبل )قولو  على الدواـ( أى ألف 
الصيغة  تقتضى اإلمتناع عن إدخاؿ الماىية فى الوجود، وألف العلماء لم يزالوا 

 يستدلوف بالنهى على الترؾ مع اختبلؼ األوقات
 

امر بذلك الضد  )فصل( واذا نهى عن شيء فإف كاف لو ضد واحد فهو      
كالصـو فى العيدين، واف كاف لو أضداد كالزنا فهو أمر بضد  من أضداده، ألنو 

 اليتوصل الى ترؾ المنهى عنو اال بما ذكرناه.
---------------- 

)قولو فإف كاف لو الخ( أى كالحركة فإف لها ضدا واحدا وىو  السكوف كقولك " 
ى النهى عنو )قولو كالصـو فى التتحرؾ " فإنو أمر بالسكوف )قولو فهو( أ

العيدين( أى فإف الصـو فيهما منهى عنو، واإلنتهاء عنو ال يتحقق خارجا اال 
قولو كالزنا( أى فإف لو أضدادا  كالوطء المباح )بفعل ضده وىو الفطر 

واإلشتغاؿ بالبيع والشراء وغيرىما من المباحات مما ال يجامع المنهى فى آف 
 واحد



 
نهى عن أحد شيئين كاف ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز  )فصل( واذا     

لو فعل أحدىما. وقالت المعتزلة يكوف  ذلك نهيا عنهما، فبل يجوز فعل واحد 
منهما. والدليل على ما قلناه ىو اف  النهى أمر بالترؾ كما اف األمر أمر بالفعل، 

أحدىما اليقتضى ثم األمر بفعل احدىما اليقتضى وجوبهما، فكذلك األمر بترؾ 
 <39وجوب تركهما. >

----------------- 
)قولو عن أحد شيئين( أى كالحراـ المخير )قولو كاف ذلك نهيا الخ( معناه اف 
متعلق النهى الجمع بينهما  وكل واحد منهما ليس منهيا عنو كاألختين فإف كل 
 واحدة منهما ليست محرمة بل المحـر  ىو الجمع بينهما فى نكاح )قولو

 ماقلناه( أى من أنو نهى عن الجمع بينهما 
 

)فصل( والنهى يدؿ على فساد المنهى عنو  فى قوؿ أكثر أصحابنا  كما      
يدؿ األمر على إجزاء المأمور بو. ثم اختلف ىؤالء: فمنهم  من قاؿ يقتضى 
الفساد من جهة الوضع فى اللغة. ومنهم من  قاؿ يقتضى الفساد من جهة 

ابنا من  قاؿ النهى اليدؿ على الفساد، وحكى عن الشافعى الشرع. ومن أصح
رحمو اهلل مايدؿ عليو،  وىو  قوؿ طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأكثر 
المتكلمين. واختلف  القائلوف بذلك فى الفصل بين ما يفسد  وبين ما ال 
يفسد. فقاؿ بعضهم إف كاف فى فعل المنهى إخبلؿ بشرط فى صحتو إف كاف  

فى نفوذه إف كاف عقدا وجب القضاء بفساده.  وقاؿ بعضهم إف  كاف عبادة أو 
النهى يختص  بالفعل المنهى عنو كالصبلة فى المكاف النجس اقتضى الفساد، 
و إف لم يختص المنهى عنو كالصبلة فى الدار المغصوبة لم يقتض الفساد. 

ر بعبادة < إنو اذا أم41والدليل  على أف النهى يقتضى الفساد على اإلطبلؽ >
مجردة عن النهى ففعل على وجو منهى عنو فإنو لم يأت  بالمأمور على الوجو 

 الذى اقتضاه األمر  فوجب أف تبقى العبادة عليو كما كانت.
----------------------- 

)قولو على فساد المنهى عنو( أى بمعنى عدـ اإلعتداد بو، سواء  فى العبادات 
المأمور بو(  أى بمعنى كفايتو فى سقوط التعبد  أو المعامبلت )قولو على إجزاء

بو اذا وقع على الوجو الذى أمر بو )قولو ىؤالء( أى القائلوف بفساد المنهى عنو 



)قولو من جهة اللغة( أى ألف أىل اللغة يفهموف من مجرد اللفظ ذلك. ورد بأف 
ؿ عليو الفساد عبارة عن سلب األحكاـ المترتبة عليو وليس فى لفظ النهى ما يد

لغة قطعا )قولو من جهة الشرع( أى اذ ال يفهم الفساد إال من الشرع )قولو 
اليدؿ على الفساد( أى ال لغة والشرعا )قولو عليو(  أى ىذا القوؿ من أف النهى 
اليدؿ على الفساد ال لغة والشرعا )قولو بذلك( أى بأف النهى اليدؿ على 

غير ذلك الفعل المنهى عنو )قولو  الفساد )قولو يختص الخ( أى بأف اليتعلق ب
كالصبلة الخ( أى فإف متعلق النهى الصبلة الواقعة فى المكاف النحس )قولو 
الفساد( أى عدـ اإلعتداد بو )قولو كالصبلة الخ( أى فإنها ذات وجهين ال لزـو 
بينهما وىما الصبلة والغصب وكل منهما يتعقل انفكاكو  عن اآلخر )قولو لم 

ى وذلك ألنو لو كانت الجهتاف غير متبلزمتين كاف النهى ألمر يقتض الفساد( أ
 خارج عن ذات الفعل فبل يقتضى الفساد 

 
 ))باب القوؿ فى العمـو  والخصوص ((
 )باب ذكر حقيقة العمـو وبياف مقتضاه(

والعمـو كل لفظ عم  شيئين فصاعدا، وقد يكوف متناوال لشيئين كقولك      
وقد يتناوؿ جميع  الجنس كقولك عممت الناس  عممت زيدا وعمرا بالعطاء،

 بالعطاء. و أقلو مايتناوؿ شيئين ، وأكثره ما إستغرؽ الجنس.
---------------- 

( أى ذو العمـو وىو اللفظ العاـ )قولو كل لفظ( أى خرج بو  )قولو العمـو
المعنى، ألف الصحيح أف العمـو من عوارض األلفاظ )قولو عم( أى تناوؿ دفعة 

ة )قولو فصاعدا( حاؿ حدؼ عاملها وصاحبها أى فذىب العدد صاعدا واحد
عن الشيء من  غير  حصر )قولو عممت الخ( أى شملتهما بو )قولو جميع 
الجنس( أى  جميع أفراد  الجنس من غير حصر )قولو استغرؽ الجنس( أى 

 تناوؿ جميع أفراد الجنس
 

اذا عرؼ باأللف والبلـ )فصل(وألفاظو أربعة أنواع: أحدىا اسم الجمع      
< كالمسلمين  والمشركين  واألبرار والفجار وما أشبو ذلك ، وأما 41>

. ومن  المنكر منو كقولك مسلموف ومشركوف و أبرار وفجار فبل يقتضى  العمـو



، وىو قوؿ أبى على الجبائى. والدليل على فساد   أصحابنا من  قاؿ ىو للعمـو
 قولك  رجل  ومسلمذلك  أنو نكرة فلم  يقتض الجنس ك

----------------- 
)قولو ألفاظو( أىاأللفاظ المفيدة للعمـو المستعملة فيو سواء على طريقة الحقيقة 
أو المجاز أو اإلشتراؾ )قولو أربعة أنواع( لم يقصد بو الحصر بل التسهيل على 
المبتدى، وإال فالفاظو التنحصر فيما ذكر ككل )قولو اسم الجمع( أى االسم 

اؿ على جماعة كثيرين، فشمل الجمع صحيحا وىو ما دؿ على أكثر من الد
اثنين داللة تكرار الواحد بالعطف كمسلمين، أو مكسرا كرجاؿ، وشمل اسم 

الجمع وىو ما دؿ على أكثر من اثنين داللة المفرد على جملة أجزاء مسماه  
، وشمل ا سم سواء لو واحد من لفظو كصاحب أو ال واحد لو من لفظو كقـو

الجنس الجمعى وىو ما وضع للماىية من حيث ىى ودؿ على أكثر من اثنين 
وفرؽ بينو وبين واحده بالتاء أو الياء كرـو ورومى وإف صدؽ على قليل وكثير  
كماء سمى إفراديا )قولو بااللف والبلـ( أى أؿ للجنس. )قولو منو( من اسم 

( أى للقطع بأف رجاال ال يتبادر منو عند إطبلقو الجمع  )قولو اليقتضى العمـو
استغراؽ جماعات، وذلك اذا كاف فى اإلثبات، وأما الجمع المنكر فى النفى 
( أى سواء كاف فى اإلثبات أوالنفى بدليل صحة اإلستثناء  فيعم )قولو ىو للعمـو
فى قولو تعالى " لو كاف فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا " )قولو  أبى على الجبائى( 

بد الوىاب الجبائى أحد أئمة المعتزلة )قولو فلم يقتض أى ىو محمد بن  ع
الجنس( أى استغراؽ أفراده )قولو رجل( أى فرجاؿ فى الجموع كرجل فى 

 الوحدات
 

)فصل( والثانى اسم الجنس اذا عرؼ باأللف والبلـ كقولك الرجل       
والمسلم. ومن أصحابنا من قاؿ ىو للعهد دوف الجنس. والدليل  على أنو  

نس قولو عز وجل  "والعصر اف اإلنساف لفى خسر " والمراد بو الجنس، أال للج
ترى انو  إستثنى منو  الجمع فقاؿ " إال الذين آمنوا "  وتقوؿ العرب " أىلك  

 < 42الناس  الدينار والدرىم " و يريدوف الجنس . >
----------------- 

الجنس المعرؼ باأللف  )قولو والثانى( أى من ألفاظ العمـو )قولو ىو( أى اسم
والبلـ )قولو للعهد( أى وذلك ألف البلـ معناه التعريف باإلجماع ومعناه العهد 



والتعيين والتمييز واإلشارة )قولو لفى خسر( أى فى مساعيو وصرؼ عمر فى 
مطالبو )قولو انو استثنى الخ( أى واالستثناء معيار  العمـو ألف شرطو دخوؿ 

و لو لم يذكر، فكل ما صح اإلستثناء منو مما الحصر المستثنى فى المستثنى من
 فيو فهو عاـ )قولو يريدوف الجنس( أى أفراد الدينار والدرىم 

 
)فصل( والثالث األسماء المبهمة، وذلك من فيمن يعقل وما فيما اليعقل      

فى اإلستفهاـ  والشرط  والجزاء، تقوؿ فى اإلستفهاـ " من عندؾ  وما عندؾ "، 
زاء تقوؿ "من  أكرمنى  أكرمتو ومن جاءنى  رفعتو "، وأى  فيما يعقل  وفى الج

وفيما اليعقل فى االستفهاـ وفى الشرط  والجزاء، تقوؿ فى االستفهاـ " أى 
شيء عندؾ " ، وفى الشرط والجزاء  " أى رجل  أكرمنى أكرمتو "، وأين  

يث شئت  وحيث  فى المكاف، ومتى  فى الزماف  تقوؿ  " إذىب اين شئت وح
 واطلبنى متى شئت ".

-------------------- 
)قولو والثالث( أى من ألفاظ العمـو )قولو األسماء المبهمة( أى التى ال تتضح 
معانيها وال تعلم منها على التعيين كأسماء الشرط واإلستفهاـ والموصوؿ )قولو 

( أى غالبا، من( أى وىى تعم الذكور واإلناث واألحرار والعبيد )قولو فيمن يعقل
ومن غير الغالب قولو  تعالى " ومنهم من يمشى على أربع " )قولو فيما  اليعقل( 
أى غالبا، ومن غير الغالب قولو تعالى " فانكحوا ماطاب لكم من النساء ")قولو 
فى  االستفهاـ  الخ( راجع لمن وما )قولو فى االستفهاـ الخ( أى فإف كانت 

صفة نحو مررت  برجل أى رجل بمعنى كامل   موصولة نحو مررت بأيهم قاـ أو
أو حاال نحو مررت بزيد  أى رجل بمعنى كامبل فإنها التعم )قولو أى شيء 
عندؾ( روى انو صلى اهلل عليو وسلم سئل أى الرقاب افضل فقاؿ " أغبلىا ثمنا 
" )قولو أى رجل الخ( أى وكحديث " ايما إىاب دبغ فقد طهر " )قولو وأين 

ميم فى المكاف شرطيتين نحو قولو تعالى " اينما تكونوا يدرككم الخ( أى للتع
الموت " وقولو تعالى " واقتلوا المشركين حيث وجدتموىم " )قولو حيث شئت( 
الحيثية للتعميم ومن ذلك قولو تعالى " واقتلوا المشركين حيث وجدتموىم " 

 اآلية.
 



يء " و" الرجل فى )فصل( والرابع النفى فى النكرات تقوؿ " ماعندى ش     
 <43الدار ". >

----------------- 
)قولو والرابع( أى من ألفاظ العمـو )قولو النفى  فى النكرات( أى النكرات  فى 
سياؽ النفى سواء كانت مفردة أو مثناة  أو مجموعة جمع  سبلمة أو تكسير، 

وسواء  وسواء باشرىا النفى نحو ما أحد قائم أو باشرىا عاملها نحو ماقاـ أحد
 كاف  النفى بما أوال أو لن أو ليس فإنها تعم فى الجميع

 
)فصل( أقل الجمع ثبلثة، فإذا ورد لفظ الجمع كقولو مسلموف ورجاؿ      

حمل على ثبلثة. ومن أصحابنا من قاؿ ىو إثناف، وىو  قوؿ مالك  وابن داود  
اس رضى اهلل ونفطويو وطائفة من  المتكلمين. والدليل على ماقلناه اف ابن عب

عنهما احتج على عثماف رضى اهلل عنو فى حجب األـ باإلخوين وقاؿ ليس  
اإلخواف إخوة  فى لساف قومك، فقاؿ عثماف ال أستطيع اف انقض أمرا كاف 
قبلى وتوارثو  الناس ومضى فىاألمصار فادعى ابن عباس  اف اإلخوين ليس 

إنما اعتذر عنو باإلجماع، بإخوة ، فأقره عثماف كـر  اهلل  وجهو  على ذلك، و 
وإلنهم فرقوا بين الواحد واإلثنين والجمع فقالوا رجل ورجبلف ورجاؿ، فلو كاف 

 اإلثناف جمعا كالثبلثة لما خالفوا بينهما فى اللفظ. 
---------------------- 

)قولو اقل الجمع( أى أقل عدد تطلق عليو صيغة الجميع )قولو من قاؿ( وىو 
لباقبلنى )قولو إثناف( أى  لحديث " اإلثناف فما فوقهما جماعة القاضى أبو بكر ا

" )قولو نفطويو( أى ىو أبو عبد اهلل إبراىيم بن محمد )قولو فى حجب األـ 
باإلخوين( أى فى ردىا من الثلث الى السدس لقولو  تعالى " فإف كاف لو إخوة 

ثو الناس( أى فؤلمو السدس " )قولو ليس األخواف إخوة( أى حقيقة )قولو توار 
بالقبوؿ والعمل )قولو ومضى فى األمصار(  أى انتشر فى البلداف  )قولو على 
ذلك( أى على اف األخوين ليس بإخوة )قولو عنو( أى عن األخذ بمقتضى اللغة 
)قولو اإلجماع( أى على أف األـ ترث السدس  مع األخوين، فعلى ىذا فبل نزاع 

رث استحقاقا وحجبا )قولو وألنهم( أى فى اف أقل الجمع  اثناف فى باب اإل
 العرب 

 



 )باب صيغة العمـو وبياف مقتضاه(
اذا تجردت ألفاظ العمـو التى ذكرناىا اقتضت العمـو واستغراؽ الجنس  
والطبقة. وقالت األشعرية ليس للعمـو صيغة موضوعة، وىذه األلفاظ تحتمل 

الدليل  على   العمـو  والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدؿ
. ومن الناس من قاؿ التحمل على العمـو  فى  مايراد بها من الخصوص والعمـو

األخبار، وتحمل فى األمر والنهى. ومن الناس من قاؿ تحمل على أقل الجمع  
ويتوقف فيما زاد. والدليل على ما ذكرناه  اف العرب فرقت بين الواحد واإلثنين 

جاؿ كما فرقت بين  األعياف  فى األسماء فقالوا والثبلثة فقالوا رجل  ورجبلف ور 
رجل  وفرس وحمار، فلو كاف احتماؿ لفظ الجمع للواحد واإلثنين كاحتمالو لما  

< لهذا التفريق معنى، وألف العمـو مما تدعو الحاجة الى  45زاد لم  يكن >
كما العبارة عنو فى مخاطباتهم، فبل بد اف يكونوا قد  وضعوا لو لفظا يدؿ عليو  

وضعوا لكل ما يحتاجوف اليو  من األعياف. فأما من قاؿ انو يحمل على الثبلث 
ويتوقف فيما زاد  فالدليل  عليو اف تناوؿ اللفظ للثبلث ولما زاد عليو واحد، 

 فإذا وجب الحمل على الثبلث وجب الحمل على ما زاد.
---------------------- 
( )قولو اذا تجردت( أى عن قرينة العمـو و  قرينة الخصوص )قولو اقتضت العمـو

أى وذلك ألف الصحابة وأىل اللغة أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العمـو اال 
ما دؿ الدليل على تخصيصو، والقائلوف بهذا يسموف أرباب العمـو )قولو 
استغراؽ الجنس( أى استغراؽ جميع افراد الجنس )قولو الطبقة( عطف مرادؼ 

غة موضوعة( أى لو خاصة بو )قولو تحتمل الخ( أى على الجنس  )قولو صي
اليعلم أىى فى الخصوص  أو فى العمـو أو فيهما )قولو وجب التوقف( أى 
وقالوا اف اقل الجمع يدخل لضرورة صدؽ اللفظ بحكم الوضع، ولذلك يقاؿ 
لهم الواقفية )قولو فى األخبار( أى والوعد والوعيد حتى يدؿ دليل  على  

وص )قولو فى األمر والنهى( أى ألنا متعبدوف بفهمهما، ورد بأف العمـو  والخص
من األخبار ما تعبد بفهمو كقولو تعالى " واهلل بكل شيء عليم " )قولو ويتوقف 
فيما زاد( أى على أقل الجمع، ألف المتيقن أولى من المشكوؾ )قولو على 

فرقت الخ( ماذكرناه( أى من انها حقيقة فى العمـو مجاز فى الخصوص )قولو 
أى والتفرقة فى الوضع دليل اإلختصاص )قولو كما فرقت الخ( أى فكما أف 
ىذه األلفاظ اليدؿ أحدىا على المعنى اآلخر الغير الموضوع لو إال بطريق 



المجاز كذلك لفظ رجاؿ )قولو لمازاد( أى من الثبلثة فما فوؽ )قولو وألف 
اذ اإلحتياج الى التعبير عنو  العمـو الى قولو األعياف( ليس ىذا الدليل بشيء

اليقتضى اف يكوف لو لفظ متفرد على طريق الحقيقة كالروائح )قولو تدعو( أى 
تشتد )قولو فى العبارة( أى التعبير )قولو فيما زاد( أى على الثبلث  )قولو 

 والدليل عليو(  أى الدليل الذى يكوف حجة عليو
 

قصد بها المدح أو الذـ أو قصد )فصل( والفرؽ فى ألفاظ العمـو بين ما      
. ومن أصحابنا من قاؿ إف قصد بها المدح  بها الحكم فى الحمل  على العمـو
كقولو  عز وجل "والذين  ىم لفروجهم حافظوف " والذـ كقولو تعالى " والذين 
، وىذا خطأ ألف ذكر المدح  يكنزوف الذىب والفضة "لم  يحمل على العمـو

. والذـ يؤكد  فى الحث عليو  والزجر عنو فبل يجوز اف يكوف  مانعا من العمـو
---------------- 

)قولو المدح( أى كقولو تعالى "  اف االبرار لفى نعيم " )قولو أوالذـ( أى كقولو 
تعالى " اف الفجار لفى جحيم " )قولو والذين ىم الخ( أى فإنو واف سيق للمدح 

مـو األختين فى الوطء بملك يعم بظاىره األختين بملك اليمين،  وعارضو فى ع
اليمين قولو تعالى " واف تجمعوا بين األختين " فإنو شامل لجمعهما بملك 
اليمين، فحمل األوؿ على غير جمع األختين بملك اليمين )قولو كقولو تعالى 
والذين الخ(  تماـ اآلية " والذين يكنزوف الذىب والفضة والينفقونها فى سبيل 

( أى مطلقا سواء عورض اهلل فبشرىم بعذاب ال يم " )قولو لم يحمل على العمـو
 أـ ال )قولو عليو( أى على الفعل )قولو عنو( أى عن  الفعل

 
)فصل( واذا وردت ألفاظ العمـو فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل      

< بموجبها قبل البحث عما يخصها ؟ اختلف أصحابنا فيو، فقاؿ أبو 46>
موجبها  واعتقاد عمومها مالم بعلم مايخصها، بكر الصيرفى يجب العمل  ب

وذىب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد اإلصطخرى وأبو إسحق  المروزى 
إلى انو ال يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدالئل، فإذا بحث فلم يجد 
مايخصها اعتقد حينئذ عمومها، وىو الصحيح، والدليل  عليو اف المقتضى 

غة المتجردة واليعلم التجرد اال بعد النظر والبحث فبل يجوز للعمـو وىو الصي
 اعتقاد العمـو قبلو.



-------------------- 
( أى صيغ العمـو )قولو فهل يجب الخ( أى فى الحاؿ عند   )قولو ألفاظ العمـو
سماعها)قولو اختلف أصحابنا( أى ومثار اإلختبلؼ التردد فى اف التخصيص 

األوؿ الصيرفى فيتمسك بالعاـ ما لم يكن مخصص  مانع أو عدمو شرط، فعلى
)قولو فيو( أى فى جواب اإلستفهاـ )قولو يجب العمل الخ( أى ألف العاـ قطعى 
الداللة على العمـو فيستفاد منو الحكم العاـ قطعا )قولو اإلصطخرى( بكسر 

ىػ )قولو أبو إسحق   328ىػ وتوفى سنة  244الهمزة وفتح الطاء ولد سنة 
ىػ )قولو  341ى( ىو إبرايهيم بن احمد بن إسحق المروزى توفى سنة المروز 

فإذا بحث( أى عن الدالئل )قولو حينئذ( أى حين اذ بحث فلم يجد ما يخصها 
)قولو اليجب اعتقاد عمومها( أى وال العمل بموجبها )قولو وىو( ىكذا فى 

عن قرينة  النسخ، ولعل الواو زائدة من النساخ )قولو الصيغة المتجردة(  أى
الخصوص )قولو الصيغة الى قولو قبلو( أى وألف وجود المخصص عارض داللة 
العاـ، اذ العاـ يحتمل التخصيص وعدمو احتماال على السواء  فحملو علىالعمـو 
( أى وال العمل بو )قولو قبلو( أى  ترجيح من غير مرجح )قولو اعتقاد  العمـو

 قبل النظر والبحث  
 

 لعمـو فيو وما  اليصح()باب مايصح دعوى ا
وجملتو اف العمـو يصح دعواه فى نطق ظاىر يستغرؽ الجنس  بلفظو      
< كاأللفاظ التى ذكرناىا فى الباب األوؿ، وأما األفعاؿ فبل يصح فيها 47>

دعوى العمـو النها تقع على صفة واحدة ؛ فاذا عرفت تلك  الصفة اختص 
رؼ صفتو مثل ماروى " اف النبى الحكم بها وإف لم تعرؼ صار مجمبل.فما ع

صلى اهلل عليو وسلم جمع بين الصبلتين فى السفر" فهذا مقصور على ما روى 
فيو  وىو السفر، وال يحمل على العمـو فيما لم يرد فيو، وما لم يعرؼ مثل 
ماروى " انو جمع بين  الصبلتين  فى السفر " فبل يعلم انو كاف فى سفر طويل 

معلـو انو لم يكن اال فى سفر واحد فاذا لم يعلم ذلك  أو سفر قصير إال انو
.  بعينو وجب التوقف فيو حتى يعرؼ واليدعى فيو العمـو

----------------- 
)قولو وجملتو( أى القوؿ فيو )قولو نطق ظاىر( أى لفظ منطوؽ فى اللساف، 
خرج بو الفعل والقياس والمجمل )قولو يستغرؽ الجنس( أى يتناوؿ جميع افراد 



الجنس من  غير حصر )قولو بلفظو( خرج بو المشترؾ فبل يمكن دعواه ألنو لم 
يوضع للجمع خبلفا للقاضى والشافعى )قولو واما األفعاؿ( المراد بها أفعاؿ 
الرسوؿ صلى اهلل  عليو وسلم )قولو ألنها تقع  الخ( أى فبل يجوز اف تكوف 

( أى كاللفظ المجمل عامة لجميع الصفة )قولو صار( أى الفعل )قولو مجمبل
المتردد بين معاف متساوية )قولو فما عرؼ صفتو( أى فعل رسوؿ اهلل صلىاهلل 
عليو وسلم الذى عرفت صفتو )قولو مقصور الخ( أى فيختص الجمع فى السفر 
)قولو فيما لم يرد فيو( أى فى الحضر  )قولو مالم يعرؼ( أى فعل الرسوؿ صلى 

فتو )قولو إال فى سفر واحد( أى ألف الجمع اهلل  عليو وسلم الذى لم تعرؼ ص
الواحد اليمكن اف يكوف فى كل منهما )قولو ذلك( أى كوف السفر طويبل  أو 

 قصيرا )قولو حتى يعرؼ(  أى ذلك  السفر  
 

)فصل( وكذلك القضايا فى األعياف اليجوز دعوى العمـو فيها، وذلك مثل      
قضى بالشفعة للجار وقضى فى اف  يروى  اف النبى صلى اهلل عليو وسلم 

اإلفطار  بالكفارة وما أشبو ذلك فبل يجوز دعوى العمـو فيها، بل يجب  
< يجوز اف يكوف قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها 48التوقف فيو ألنو >

وقضى بكفارة بإفطار فى جماع او غيره مما  يختص بو المحكـو لو، وعليو فبل 
.ومن يجوز اف يحكم على غيره اال اف  يكوف فى الخبر لفظ يدؿ على العمـو

الناس من قاؿ اف كاف قد روى انو قضى بكفارة باالفطار وبالشفعة للجار لم يدع 
فيو العمـو واف كاف قد  روى انو  قضى بأف الكفارة فى اإلفطار وبأف الشفعة 
للجار تعلق بعمومو إلف  ذلك حكاية قوؿ فكأنو قاؿ الكفارة فى اإلفطار 

لجار. وقاؿ بعضهم إف روى انو كاف يقضى تعلق بعمومو ألف ذلك والشفعة ل
للدواـ أال ترى  أنو يقاؿ فبلف كاف يقرى  الضيف ويصنع المعروؼ وقاؿ اهلل  
تعالى "وكاف يأمر أىلو بالصبلة " و أراد التكرار. والصحيح انو ال فرؽ بين اف 

معنى الحكم فى يكوف بلفظ أف أو غيره ألنو قد  يروى لفظة اف فى القضاء ب
القضية المقضى فيها واليقتضى الحكم فى غيرىا،   والفرؽ أيضا بين اف يقوؿ  
كاف وبين غيره ألنو واف اقتضى التكرار إال أنو يجوز اف يكوف التكرار على صفة 

 < 49مخصوصة اليشاركها فيو سائر الصفات. >
---------------- 



عليو وسلم )قولو قضى بالشفعة  )قولو وكذلك( أى مثل افعاؿ الرسوؿ صلى اهلل
للجار( أى فبل يعم قضاؤه كل جار سواء كاف شريكا او جارا  مبلصقا )قولو 
، فيجب كوف  قضى فى اإلفطار( أى فى رمضاف فعند الشافعى اليفيد العمـو
المفطر بأمر خاص ال بأعم، فبل دليل فيو على أنو بالجماع وغيره )قولو لصفة 

قديما )قولو المحكـو لو( أى فى الشفعة )قولو الخ( أى وىى كونو شريكا 
وعليو( أى المحكـو عليو فى اإلفطار بالكفارة )قولو بو( أى بالحكم الذى 
قضى الرسوؿ بو )قولو على غيره( أى على غير المحكـو لو والمحكـو عليو 
)قولو قضى بأف الكفارة الخ( أى بزيادة أف، فيكوف  قضى بمعنى ألـز من باب 

ولو ألف ذلك( أى قوؿ  الصحابى  المذكور وىو قضى بأف الكفارة الخ الفتيا )ق
)قولو الكفارة فى اإلفطار( أى واجبة فى االفطار بجماع أو غيره )قولو للجار( 
أى ثابت لكل جار شريك أو مبلصق )قولو كاف يقضى( أى مع المضارع وأما 

المضارع   مع الماضى فبل تدؿ على التكرار )قولو ذلك(  أى  لفظ كاف مع
)قولو وقاؿ اهلل تعالى الخ( أى فى شأف إسماعيل عليو السبلـ )قولو وال فرؽ 
، ألف كاف فى اللغة التدؿ اال على مطلق  ايضا الخ( أى فى أنو اليقتضى العمـو
وقوع الفعل فى الماضى أعم من كونو تكرر بعد ذلك أو ال انقطع أو ال إال أف 

 قضى التكرار( أى بحسب العادة الجاريةالعادة جارية بالتكرار )قولو اف ا
 

)فصل( وكذلك المجمل من القوؿ المفتقر الى إضمار، اليدعى فى إضماره      
، وذلك  مثل قولو عز وجل " الحج أشهر معلومات " فإنو يفتقر الى  العمـو
إضمار ؛ فبعضهم يضمر  وقت إحراـ الحج أشهر معلومات، وبعضهم يضمر 

علومات، فالحمل عليهما اليجوز بل يحمل على ما وقت أفعاؿ الحج أشهر م
يدؿ الدليل على انو يراد بو ألف العمـو من صفات النطق، فبل يجوز دعواه فى 

المعانى، وعلى ىذا من جعل قولو صلى اهلل عليو وسلم " الصبلة لجار المسجد  
< و" ال نكاح اال بولى " و" ال أحل المسجد لجنب 51اال فى المسجد " >

ئض" و "رفع القلم  عن  ثبلثة " وما أشبهو مجمبل منع من دعوى العمـو والحا
فيو، ألنو يجعل المراد  معنى غير مذكور ويجوز اف يريد شيئا  دوف شيء، فبل 
يجوز دعوى العمـو فيو. ومن الفقهاء من يحمل فى مثل ىذا على العمـو فى  

المختلف فيو ألف  كل ما يحتملو ألنو أعم فائدة. ومنهم من يحملو على الحكم
ما سواه معلـو باإلجماع. وىذا كلو خطأ لما بيناه من اف الحمل على الجميع 



، واليجوز حملو على موضع الخبلؼ  اليجوز وليس ىناؾ لفظ يقتضى العمـو
ألف احتمالو لموضع الخبلؼ ولغيره واحد، فبل يجوز تخصيصو لموضع 

 <           51الخبلؼ. >
--------------------- 

)وكذلك المجمل( ىذا محترز قولو فى نطق ظاىر، والمجمل ما لو داللة على 
معنيين فأكثر المزية ألحدىما على اآلخر )قولو من القوؿ الخ( خرج بو ما كاف 
إجمالو بسبب تصريف كمختار أو اشتراؾ كالقرء )قولو الى إضمار( أى الى 

أو شرعا عليو  تقدير شيء يتضح بو بأف توقف صدؽ الكبلـ أو صحتو عقبل
)قولو فى غضماره( أى مضمره )قولو فبعضهم( أى كإمامنا الشافعى )قولو أشهر 
معلومات( أى وىى شواؿ  وذو القعدة وتسع  ذو الحجة )قولو وبعضهم( أى  
كاإلماـ أبى حنيفة )قولو وقت افعاؿ الحج( أى وقت مناسك الحج وأفعالو 

)قولو ما يدؿ عليو الدليل( أى  )قولو اليجوز( أى ألف الحاجة تندفع بالواحد
وقد دؿ الدليل عند الشافعى ومن وافقو على ارادة اإلحراـ بالحج وىو قولو 
تعالى " فمن فرض فيهن الحج " أى ألـز نفسو فيهن باإلحراـ بالحج فأفاد أنو 
اليجوز افحراـ بو اال فى تلك األشهر إذ لو جاز فى غيرىا كما عليو الحنفية لما  

عالى " فيهن " فائدة. وأجيب بأف فائدتو كونها وقتا ألعمالو من غير  كاف لقولو ت
كراىة فبل يستفاد عدـ جواز اإلحراـ قبلو، فلو قدـ اإلحراـ انعقد مع 
الكراىة.ومدار الخبلؼ أنو ركن عنده وشرط عند الحنفية فأشبو الطهارة فى 

لفاظ جواز التقديم على الوقت )قولو من صفات النطق( أى من عوارض األ
)قولو فبليجوز دعواه فى المعانى( أى لذلك المضمر فبليعرض لو العمـو )قولو 
وعلى ىذا( أى منع دعوى  العمـو فى المضمر )قولو ورفع  القلم عن ثبلثة( 
تمامو " عن النائم حتى استيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر " 

لخطأ والنسياف "  أى مؤاخذتهما )قولو وما أشبهو( أى كحديث " رفع عن أمتى ا
)قولو مجمبل(  مفعوؿ ثاف لجعل )قولو منع(  خبر من الموصولة )قولو فيو(  أى 
فيما ذكر من الحديث )قولو دعوى العمـو فيو( أى فى ىذا المعنى الغير 
المذكور )قولو فى كل مايحتملو( أى فى جميع مايصح إضماره فيو )قولو ألنو 

اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اآلخر )قولو معلـو  أعم فائدة(  أى و ألف
باإلجماع( أى والمجمع عليو مستغن عن الدليل كحديث " إنما األعماؿ 
بالنيات" فإنو يحتمل تقرير الثواب والصحة، والثواب مجمع عليو فإنو الثواب 



 على عمل إال بالنية إجماعا، وأما الصحة فمختلف فيها،  بها قدر الشافعية ألف
المقصود األىم من بعثة النبى بياف الصحة والحل والحرمة، والحنفية يمنعوف 
ذلك ويقدروف الثواب على أف تقدير الثواب يستلـز الصحة )قولو ىذا كلو( أى  
كل من القوؿ بدعوى العمـو مطلقا ومن القوؿ بحملو على المضمر المختلف 

عمـو من صفات النطق فيو )قولو اليجوز( أى الندفاع الحاجة بواحد وكوف ال
)قولو لغيره( أى لموضع االجماع )قولو واحد( أى ليس أحد اإلحتمالين أقوى 

 من اآلخر )قولو فبل يجوز الخ( أى لئبل يلـز الترجيح من غبر مرجح الممنوع 
 

 )باب القوؿ فى الخصوص(
التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم. ولهذا نقوؿ خص رسوؿ اهلل صلى      

و وسلم بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص  العمـو فهو بياف مالم اهلل علي
 يرد باللفظ العاـ.

----------------------- 
)قولو الجملة( أى أفراد الجملة )قولو الغير(  أى غير رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم )قولو بياف الخ( أى ألف اللفظ العاـ ظاىره التناوؿ لجميع األفراد 

غيرىا فبذكر المخصص علم أف المتكلم لم يرد ذلك البعض المخصصة و 
 المخرج باللفظ العاـ  وإال كاف تناقضا

 
)فصل( ويجوز دخوؿ التخصيص فى جميع ألفاظ العمـو من األمر والنهى      

والخبر. ومن الناس من قاؿ اليجوز التخصيص فى الخبر كما اليجوز النسخ، 
بياف مالم يرد باللفظ العاـ وىذا يصح فى وىذا خطأ ألنا قد بينا اف التخصيص 

 الخبر كما  يصح  فى األمر والنهى.
------------------ 

)قولو األمر( أى كقولو تعالى " اقتلوا المشركين اال الذين عاىدتم " )قولو النهى( 
أى كقولو تعالى "والتقربوىن حتى  يطهرف ")قولو والخبر( أى كقولو تعالى " 

اال خمسين عاما " )قولو اليجوز التخصيص فى الخبر(  فلبث فيهم ألف سنة
أى ألنو يوجب الكذب  فيها  لما فيها من مخالفة  المخبر للخبر. والجواب أنو 
اندفع بالمخصص باإلرادة او بالدليل على اإلرادة وذلك ألنا اذا علمنا أف 



نما اللفظ فى األصل يحتمل التخصيص فقياـ الدليل على وقوعو مبين للمراد وا
 يلـز الكذب لو كاف المخرج مرادا

 
)فصل( ويجوز التخصيص الى اف يبقى من اللفظ العاـ  واحد، وقاؿ أبو      

بكر القفاؿ من أصحابنا يجوز التخصيص فى أسماء الجموع الى اف يبقى ثبلثة 
< واليجوز أكثر منو. والدليل على جواز ذلك ىو انو لفظ من ألفاظ 52>

 الى اف  يبقى واحد دليلو األسماء المبهمات كمن وما.العمـو فجاز تخصيصو 
----------------------- 

)قولو يجوز التخصيص( أى فى جميع ألفاظ العمـو )من اللفط العاـ( أى سواء  
كاف العاـ  جمعا أو ال )قولو أبو بكر القفاؿ( ىو محمد بن  على بن اسماعيل 

لمسلمين والنساء والقـو )قولو الكبير الشاشى )قولو فى أسماء الجموع( أى كا
ثبلثة( أى ألنها أقل مراتب الجمع  على الصحيح )قولو ذلك( أى التخصيص 
فى أسماء الجموع الى واحد   )قولو دليلو األسماء المبهمات( أى القياس على 

 األسماء المبهمات فإنها يجوز تخصيصها الى واحد  
 

لفظ مجازا فيما يبقى وقالت )فصل( واذا خص من العمـو شيء لم يصر ال     
المعتزلة يصير مجازا. وقاؿ الكرخى اف خص بلفظ متصل كاإلستثناء والشرط لم 
يصر مجازا، واف خص بلفظ منفصل صار مجازا. وىو قوؿ القاضى أبى بكر 
األشعرى. فالدليل على المعتزلة خاصة ىو أف األصل فى اإلستعماؿ الحقيقة 

جدنا األستثناء والشرط فى اإلستعماؿ كغيرىما و)الدليل على من فرؽ أنا( قد و 
من أنواع الكبلـ فدؿ على اف ذلك حقيقة. والدليل على الجميع اف اللفظ 

< من الجنس فإذا خرج  بعضو بالدليل بقى الباقى  على 53تناوؿ كل واحد >
 ما اقتضاه اللفظ وتناولو فكاف حقيقة فيو.

------------------- 
ى متصبل كاف المخصص أو ال )قولو اللفظ( أى اللفظ )قولو واذا خص الخ( أ

المخصوص منو البعض )قولو فيما يبقى(  أى بعد التخصيص، بل ىو حقيقة فيو 
مطلقا ألف تناوؿ اللفظ للبعض بعد التخصيص كتناولو لو ببل  تخصيص لو وىذا 

الخ(  التناوؿ حقيقى إتفاقا فليكن ذاؾ التناوؿ حقيقيا أيضا )قولو وقالت المعتزلة
وقاؿ إماـ الحرمين انو حقيقة ومجاز باعتبارين حقيقة باعتبار تناوؿ البعض 



ومجاز باعتبار اإلقتصار عليو )قولو مجازا( أى فيما بقى )قولو الكرخى( أى أبو 
الحسن معروؼ الكرخى )قولو إ ف خص( أى العاـ )قولو بلفظ متصل( أى بما 

ة  والبدؿ )قولو القاضى أبى بكر اليستقل بنفسو )قولو كاإلستثناء( أى والصف
األشعرى( ىو محمد بن الطيب المعروؼ بالباقبلنى )قولو لم يصر مجازا( أى 
بل ىو حقيقة فيو )قولو الحقيقة( أى واليصار الى المجاز اال بدليل )قولو الدليل 
على من فرؽ أنا( ىذه الكلمات بين القوسين زيادة الزمة أخذناىا من سياؽ 

كغيرىا من أنواع الكبلـ( أى من المخصصات المنفصلة فى أف الكبلـ )قولو  
المقصود واحد وىو التخصيص فبل معنى للفرؽ )قولو على الجميع( أى 

 المعتزلة والكرخى )قولو اللفظ( أى العاـ
 

 )باب ذكر مايجوز تخصيصو وما اليحوز(
. واما تخصيص ما عرؼ من       وجملتو انو يجوز تخصيص ألفاظ العمـو

الخطاب كتخصيص ما عرؼ من قولو عز وجل " والتقل لهما أؼ " فبل  فحوى
يجوز ألف التخصيص انما يلحق القوؿ وىذا معنى القوؿ، وألف  تخصيصو نقض 
للمعنى الذى تعلق المنع بو، أال ترى انو لو قاؿ والتقل لهما اؼ ولكن اضربهما  

 كاف ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس.
----------------- 

( ]ق ولو وجملتو[ أى الكبلـ فيو )قولو أنو( أى الحاؿ والشأف )قولو ألفاظ العمـو
أى مطلقا  )قولو من فحوى الخطاب( ىو مفهـو الموافقة )قولو وال تقل لهما 
أؼ( أى فإنو يدؿ بمنطوقو على تحريم التأفيف وبمفهومو الموافق على تحريم 

بأف يجوز حبسهما  نحو الضرب )قولو فبليجوز( أى تخصيص ىذا المفهـو
لدين عليهما لولدىما بحديث " لى الواجد يحل عرضو وعقوبتو" )قولو ألنو انما 
يلحق القوؿ( أى ألنو من عوارض األلفاظ كالعمـو )قولو المنع( أى النهى )قولو 
وال تقل لهما أؼ( أى كاف معناه المفهـو التؤذىما فلو قاؿ بعده ولكن الخ 

 جوز فبطل تخصيص الفحوى)قولو مناقضة(  أى وىى الت
 

)فصل( وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، ألنو كالنطق فجاز تخصيصو      
فإذا قاؿ فى سائمة  الغنم زكاة فدؿ على أنو الزكاة فى المعلوفة جاز اف يخص 

 الزكاة فى المعلوفة فيحمل  على معلوفة دوف معلوفة. 



----------------- 
المخالفة )قولو الزكاة فى المعلوفة( أى وىو  ]قولو دليل الخطاب[ أى مفهـو 

عاـ يشمل المعلوفة حوال كامبل ونصفو و أقلو قدرا تعيش بدونو ببل ضرر أو 
بضرر قصد بو قطع السـو أـ ال )قولو فيحمل الخ( أى فبلتجب الزكاة فى 
معلوفة معظم الحوؿ مثبل وتجب اذا علفت قدرا تعيش بو ببل ضرر بين وذلك 

 لخفة المؤنة.
 

)فصل( وأما النص فبل يجوز تخصيصو كقولو صلى اهلل عليو وسلم ألبى      
< يجزئك واليجزئ  أحدا بعدؾ، ألف التخصيص أف يخرج بعض ما 54بردة >

 تناولو، وىذا اليصح فى النص على شيء بعينو.
------------------ 

خير )قولو ألبى بردة( حديث ابى بردة فى الصحيحين وقاؿ فيو  عندى جذعة 
من مسنة فقاؿ اذبحها واليجزئ احدا  بعدؾ  )قولو وىذا اليصح الخ( أى بل 

 ىو بياف للمجمل
 

)فصل( وكذلك ماوقع من األفعاؿ، اليجوز تخصيصو لما بينا فيما تقدـ اف      
الفعل اليجوز اف يقع على صفتين فيخرج احداىما بدليل، فإف دؿ الدليل على 

 صفتين لم يكن ذلك تخصيصا. انو لم يقع اال على صفة من ال
---------------- 

]قولو فيخرج الخ[ أى فهو قبل البياف مجمل )قولو لم يكن ذلك تخصيصا( 
 أى بل ىو بياف للمجمل

 
 )باب بياف األدلة  التى يجوز التخصيص بها ومااليجوز(

واألدلة التى يجوز التخصيص بها ضرباف: متصل ومنفصل. فالمتصل ىو      
والشرط والتقييد بالصفة، ولها ابواب تأتى  اف شاء اهلل تعالى وبو الثقة.  اإلستثناء

وأما المنفصل فضرباف: من جهة العقل ومن جهة  الشرع. فالذى من جهة العقل 
ضرباف: احدىما ما يجوز ورود  الشرع بخبلفو وذلك مايقتضيو العقل من  براءة 

تدؿ بو لعدـ  الشرع، فاذا الذمة فهذا اليجوز التخصيص بو، ألف ذلك انما يس
ورد الشرع سقط االستدالؿ بو وصار الحكم للشرع. والثانى ما اليجوز ورود 



< بخبلفو، وذلك مثل ما دؿ عليو العقل من نفى الخلق عن 55الشرع >
صفاتو، فيجوز التخصيص بو ولهذا خصصنا قولو تعالى " اهلل خالق كل شيء " 

الصفات ألف العقل قد دؿ على انو  فى الصفات  وقلنا المراد  بو ما خبل
 اليجوز اف يخلق صفاتو، فخصصنا العمـو بو

------------------- 
]قولو متصل[ أى وىو ما اليستقل بنفسو من  اللفظ بأف اليستعمل اال مقارنا 
للعاـ )قولو منفصل( وىو مايستقل بنفسو من اللفظ بأف يستعمل غير مقارف 

د العاـ بالصفة، والمراد بالصفة ما أفاد معنى فى للعاـ )قولو التقييد( أى تقيي
الموصوؼ من  نعت أو حاؿ أو غيرىما ال الصفة الكاشفة لعدـ إفادتها معنى 
)قولو براءة الذمة( أى من التكاليف الشرعية، وقد ورد الشرع بخبلفو وىو 
إشغاؿ ذمم المكلفين بالتكاليف الشرعية )قولو فإذا ورد الشرع( أى بخبلفو 

و ما اليجوز الخ( أى ما اقتضاه العقل وال يجوز الخ )قولو بخبلفو( أى بل )قول
بوفاقو )قولو فى الصفات( أى والذات )قولو ما خبل الصفات( أى والذات )قولو 

 صفاتو( أى وذاتو
 

)فصل( وأما الذى من جهة الشرع فوجوه: نطق الكتاب والسنة ومفهومهما      
وسلم وإقراره وإجماع األمة والقياس. فأما  وأفعاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب بو كقولو تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب " خص بو قولو تعالى " والتنكحوا المشركات حتى يؤمن "، ويجوز 
تخصيص السنة بو. ومن الناس من قاؿ اليجوز. والدليل على جوازه ىو اف 

طريقو والسنة غير مقطوع بطريقها، فإذا جاز تخصيص  الكتاب مقطوع بصحة
 الكتاب بو فتخصيص السنة بو أولى.

----------------- 
]قولو فأما الكتاب[ أى الخاص )قولو تخصيص الكتاب( أى العاـ )قولو  

تخصيص السنة بو( أى لقولو تعالى  وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء" ومن 
لو صلى اهلل عليو وسلم "أمرت اف أقاتل الناس حتى جملتو السنة، وذلك  كقو 

يشهدوا  اف ال إلو إال اهلل "  فإنو خص بقولو تعالى "حتى يعطوا الجزية عن يد 
وىم صاغروف" )قولو اليجوز( أى لقولو تعالى " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 

، ورد بأف ما نزؿ إليهم "، جعلو مبينا للكتاب فبل يكوف الكتاب مبينا للسنة



السنة من جملة ما نزؿ اليهم لقولو تعالى "وما ينطق عن الهوى" )قولو 
فتخصيص السنة بو أولى( أى والحاؿ أف الكل وارد عن لسانو صلى اهلل  عليو 

 وسلم، فهو المبين تارة بالقرآف وتارة بالسنة
 

)فصل( فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقولو صلى اهلل      
< عليو وسلم " ال يرث القاتل " خص بو قولو عز وجل "يوصيكم اهلل فى 56>

أوالدكم ". وقاؿ بعض المتكلمين اليجوز  تخصيص الكتاب بخبر الواحد، 
وقاؿ عيسى بن أباف إف دخلو التخصيص بدليل جاز تخصيصو بخبر الواحد، 
وإف لم يدخلو التخصيص لم يجز. والدليل على جواز ذلك أنهما دليبلف 
أحدىما خاص واآلخر عاـ فقضى بالخاص منهما على العاـ كما لو كانا من 
الكتاب. والدليل على من فرؽ بين أف يكوف قد خص بغيره أو لم يخص ىو أنو 
إنما خص بو اذا دخلو التخصيص ألنو يتناوؿ الحكم بلفظ غير محتمل والعمـو 

و التخصيص . < وإف لم يدخل57يتناولو بلفظ محتمل، وىذا المعنى موجود >
ويجوز تخصيص السنة بالسنة، وذلك مثل قولو صلى اهلل  عليو وسلم " ىبل 
أخذتم إىابها فدبغتموه فانتفعتم بو " يخص بو قولو صلى اهلل عليو  وسلم " 
التنتفعوا من الميتة بشيء ". ومن الناس من قاؿ اليجوز من جهة اف السنة 

قاؿ بعض أىل الظاىر يتعارض جعلت بيانا فبل يجوز أف يفتقر الى بياف. و 
الخاص والعاـ، وىو قوؿ القاضى أبى بكر األشعرى. والدليل على ماقلناه يجيء 

 إف شاء اهلل تعالى     .   
----------------- 

]قولو فأما السنة[ أى الخاصة )قولو فى أوالدكم( أى ىو عاـ شامل للقاتل 
د الذى لم يجمعوا على وغيره )قولو وقاؿ الخ( ومحل الخبلؼ فى خبر الواح

العمل بو  وإال كقولو " الميراث لقاتل " و" الوصية لوارث " فيجوز تخصيص 
العمـو بو اتفاقا النعقاد اإلجماع على حكمو وإف لم يجمعوا على روايتو )قولو 
وقاؿ بعض المتكلمين الخ( أى وإليو بعض الحنابلة )قولو اليجوز تخصيص 

وخبر الواحد مطنوف، والمقطوع أولى من الخ( أى ألف الكتاب مقطوع بو 
المظنوف )قولو عيس بن اباف( أى بن صدقة )قولو دخلو( أى العاـ من الكتاب 
والسنة المتواترة )قولو بدليل( أى قطعى ثبوتا وداللة )قولو جاز الخ( أى إذ بعد 
التخصيص بالقطعى يتساوياف فى الظنية )قولو ذلك( أى تخصيص الكتاب بخبر 



قولو فقضى الخ( أى ففيو إعماؿ للدليلين )قولو كما لو كانا من الواحد )
الكتاب( ىذا قياس مع الفارؽ عند الحنفية ألنهما قطعياف ثبوتا وداللة  وخبر 
الواحد مع عاـ الكتاب ليس كذلك )قولو من  فرؽ( وىو عيس بن  أباف بن 

الواحد  صدقة )قولو بغيره( أى خبر الواحد وىو القطعى )قولو بو( أى بخير
)قوؿ ألنو( أى الخاص )قولو بلفظ غير محتمل( أى فهو قطعى داللة واف كاف 
ظنيا ثبوتا ومحل التخصيص الداللة )قولو محتمل( أى للتخصيص )قولو وىذا 
المعنى( أى التناوؿ بلفظ محتمل )قولو موجود(  أى فى العاـ )قولو واف لم 

صيص بخبر الواحد يدخلو  التخصيص( أى بدليل قطعى، فحيث جاز التخ
الخاص بعد التخصيص األوؿ بقطعى لهذا المعنى فليجز قبلو أيضا لتحقق ىذا 
المعنى فيو )قولو مثل قولو الخ( أى فى شاة ميمونة رضى اهلل عنها )قولو ىبل 
أخذتم الخ( تمامو " قالوا انها ميتة قاؿ إنما حـر أكلها " )قولو بيانا( أى لغيرىا 

" وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزؿ إليهم " )قولو  وىو الكتاب  قاؿ تعالى
فبل يجوز الخ(  وأجيب بأنو قد وقع )قولو يتعارض الخ( أى فيحتاج الى مرجح 
)قولو الخاص( أى من السنة )قولو ما قلناه( أى جواز تخصيص الكتاب بالسنة 

قوى )قولو يجيء الخ( أى فى فصل تعارض اللفظين، وذلك الدليل أف الخاص أ
من العاـ ألف الخاص يتناوؿ الحكم بلفظ ال احتماؿ فيو والعاـ يتناولو بلفظ 

 محتمل فيو فوجب أف يقضى بالخاص عليو
 

)فصل( وأما المفهـو فضرباف: فحوى الخطاب ودليل الخطاب. فأما      
فحوى  الخطاب فهو التنبيو، ويجوز  التلخصيص بو كقولو تعالى " فبلتقل لهما 

تنهرىما " ألف ىذا فى قوؿ الشافعى رحمة اهلل عليو يدؿ  على < وال58أؼ >
الحكم بمعناه إال أنو معنى جلى  وعلى قولو يدؿ على الحكم بلفظو فهو  
كالنص. وأما دليل الخطاب الذى ىو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العمـو 
بو. وقاؿ أبو العباس بن سريج  اليجوز التخصيص بو، وىو قوؿ أىل العراؽ ألف 
عندىم أنو ليس بدليل، والكبلـ معهم يجيء اف شاء اهلل تعالى، وعندنا ىو دليل  
كالنطق فى أحد  الوجهين وكالقياس فى الوجو اآلخر وأيهما كاف جاز 

 التخصيص.
----------------- 



[ وىو مادؿ عليو اللفظ ال فى محل النطق )قولو  فحوى  ]قولو وأما المفهـو
موافقة )قولو دليل الخطاب( أى ويسمى مفهـو الخطاب(  أى ويسمى مفهـو ال

المخالفة )قولو التنبيو( أى باألدنى على األعلى وباألعلى على األدنى )قولو 
فبلتقل الخ( أى فهذا مفهومو يخص بو قولو صلى اهلل عليو وسلم " لى الواجد 
يحل عرضو  وعقوبتو" أى حبسو الشامل  للوالدين. )قولو ألف ىذا( أى مفهـو 

افقة )قولو فى قوؿ الشافعى( أى فى الرسالة )قولو يدؿ على الحكم بمعناه( المو 
يعنى اف داللة الدليل على المعنى الموافق للحكم المنطوؽ قياسية بطريق األولى 
أو المساوى المسمى بالقياس الجلى، والجامع فى المثاؿ اإليذاء )قولو معنى 

قولو( لعلو على قوؿ جلى( أى فكاف كالمنطوؽ فيصح مخصصا )قولو على 
)قولو بلفظو( أى فى محل النطق بو )قولو فيجوز تخصيص العمـو بو( أى ألنو 
دليل شرعى، وذلك كقولو صلى اهلل  عليو وسلم "  الماء طهور الينجسو شيء 
اال ما غلب على ريحو أو طعمو أو لونو " وقولو صلى اهلل  عليو وسلم " واذا 

ث " )قولو اليجوز الخ( أى ألف المفهـو أضعف بلغ  الماء قلتين لم يحمل الخب
داللة من المنطوؽ فيكوف التخصيص بو تقديما لؤلضعف على األقوى )قولو 
 ليس بدليل( أى شرعى يخص بو )قولو و الكبلـ( أى فى كونو دليبل شرعيا أو ال 

                                                             
عارض لفظاف فبل يخلو إما اف يكونا خاصين أو عامين  أو )فصل( اذا ت     

أحدىما خاصا  واآلخر عاما أو كل واحد منهما عاما من وجو خاصا  من وجو. 
فإف  كانا خاصين  مثل اف يقوؿ ال تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا مالها 

< الشمس 59سبب عند طلوع الشمس والتصلوا ما السبب لها عند  طلوع >
هذا اليجوز اف يرد  إال فى وقتين  ويكوف أحدىما ناسخا لآلخر ؛ فإف عرؼ ف

التاريخ نسخ األوؿ بالثانى، واف لم يعرؼ وجب التوقف. واف كانا عامين مثل اف 
يقوؿ: من بدؿ دينو فاقتلوه ومن بدؿ دينو فبل تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس 

لهما فى حالين أستعمبل كما وال تصلوا عند طلوع الشمس فهذا اف أمكن إستعما
قاؿ صلى اهلل عليو وسلم " خير الشهود من شهد قبل أف يستشهد  "  وقاؿ " 
شر الشهود من  شهد قبل أف يستشهد " فقاؿ أصحابنا األوؿ محموؿ عليو اذا 
شهد وصاحب الحق اليعلم اف لو شاىدا فإف األولى اف يشهد  وإف لم يستشهد 

الثانى محموؿ عليو اذا علم من لو الحق اف  لو ليصل المشهود لو الى حقو، و 
شاىدا فبل يجوز للشاىد اف يبدأ بالشهادة قبل اف يستشهد،  وإف لم يمكن 



استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذى قبلو. واف كاف أحدىما عاما واآلخر 
خاصا مثل قولو تعالى  " حرمت عليكم الميتة " مع قولو صلى اهلل عليو وسلم " 

ىاب دبغ فقد طهر "  وقولو " فيما سقت السماء العشر " مع قولو " ليس أيما إ
< فالواجب فى مثل ىذا 61فيما دوف خمسة أوسق من التمر صدقة " >

وأمثالو اف يقضى بالخاص  على العاـ. ومن  اصحابنا من قاؿ إف كاف الخاص 
البياف   متأخرا والعاـ متقدما نسخ الخاص من العمـو بقدره بناء على اف تأخير

عن وقت الخطاب اليجوز، وىذا قوؿ  المعتزلة. وقاؿ بعض أىل الظاىر 
يتعارض الخاص  والعاـ، وىو قوؿ أبى بكر األشعرى. وقاؿ أصحاب أبى حنيفة 
إف كاف الخاص مختلفا فيو  والعاـ مجمعا عليو لم يقض بو على العاـ، وإف كاف 

لخاص ىو  أقوى من العاـ ألف متفقا عليو قضى بو. والدليل على ماذكرناه  اف ا
الخاص يتناوؿ الحكم بلفظ ال احتماؿ فيو والعاـ يتناولو بلفظ محتمل فوجب 

< يقضى بالخاص عليو. وأما اذا كاف )كل( واحد منهما عاما من وجو 61اف >
خاصا من وجو يمكن اف يخص بكل واحد منهما عمـو اآلخر مثل اف يروى  اف 

ى عن الصبلة عند  طلوع الشمس  مع قولو صلى النبى صلى اهلل غليو وسلم نه
اهلل  عليو وسلم " من ناـ عن صبلة أو نسيها فليصلها اذا ذكرىا " فإنو يحتمل 
اف يكوف المراد بالنهى عن الصبلة عند  طلوع الشمس ماالسبب لها من 
الصلوات بدليل قولو صلى اهلل عليو وسلم " من ناـ عن صبلة أو نسيها 

ىا " ويحتمل أف يكوف المراد بقولو صلى اهلل عليو وسلم " من فليصلها اذا ذكر 
ناـ عن صبلة أو نسيها فليصلها " فى غير حاؿ طلوع الشمس  بدليل ما روى 
اف النبى صلى اهلل عليو وسلم نهى عن الصبلة عند طلوع الشمس  فالواجب فى 

ما < شرعى من غيرى62مثل ىذا أف اليقدـ  أحدىما على اآلخر اال بدليل >
يدؿ على المخصوص منهما  أو ترجيح يثبت ألحدىما على اآلخر كما روى عن  
عثماف وعلى رضى اهلل عنهما  فى الجمع بين األختين بملك اليمين أحلتهما آية 

وحرمتهما آية والتحريم أولى. وىل يجوز اف يخلو مثل ىذا  من  الترجيح ؟ من  
واذا  خبل تعارضا وسقطا ورجع الناس من  قاؿ اليجوز، ومنهم  من  قاؿ يجوز 

 المجتهد إلى براءة الذمة.
------------------ 

]قولو فى تعارض اللفظين[ أى تقابلهما على سبيل الممانعة )قولو اذا تعارض 
لفظاف( أى بأف دؿ كل واحد منهما على خبلؼ مادؿ عليو اآلخر كبل أو بعضا 



و الثانى وىو والتصلوا )قولو وصلوا مالها الخ(  أى فيو أنو اليعارض قول
ماالسبب لها  الخ ولعلو  وصلوا ماليس لها سبب عند عند طلوع  الشمس  
والتصلوا ماال سبب الخ )قولو التاريخ( أى تاريخ ورود أحدىما عن اآلخر )قولو 
نسخ الخ( أى اذا لم  يمكن الجمع بينهما، وإف أمكن وجب )قولو واف كاف 

هما أوال وال عبرة بمجرد التراخى)قولو خير عامين  الخ( أى فيطلب الجمع بين
الشهود من الخ( أى فالموصوؿ فى الحديثين عاـ فى كل شهادة بدوف استشهاد  
وقد حكم فى أحدىما بالشرية وفى اآلخر فى الخيرية وىما متنافياف )قولو 
محموؿ الخ( أى  وإنما حمل على ذلك ألف المبادرة عند القاضى تقتضى ذمها 

عليو( أى على من شهد )قولو شاىدا( أى متحمبل للشهادة )قولو  مطلقا )قولو
وجب التوقف( أى عن العمل بواحد منهما الى ظهور مرجح كقولو تعالى " وما 
ملكت أيمانكم " وقولو " واف تجمعوا بين األختين "  فرجحوا التحريم ألف 

خ( أى األصل فى األبضاع التحريم فهو أحوط من الحل )قولو كالقسم الذى ال
قولو خاصا( أى مطلقا )قولو أف )وىو تعارض الخاصين )قولو عاما( أى مطلقا 

يقضى الخ( أى يجعل الخاص مخصصا للعاـ إال فيما علم  تأخر الخاص  عن 
وقت  العمل بالعاـ فيكوف الخاص حينئذ ناسخا للعاـ بالنسبة لما تعارضا فيو 

ف عن وقت الحاجة وىو ممنوع باإلتفاؽ واليجعل تخصيصا الستلزامو تأخير البيا
قطعا، وإف تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعاـ دوف وقت العمل بو ففيو 
خبلؼ مبنى على جواز تأخير البياف عن وقت  الخطاب بالعاـ )قولو متأخرا( أى 
عن وقت الخطاب بالعاـ دوف العمل )قولو متقدما( أى عليو )قولو عن وقت 

ز( أى وجعلو مخصصا يستلـز جواز تأخير الخطاب( أى بالعاـ )قولو اليجو 
البياف عن وقت الخطاب )قولو يتعارض الخ( أى لجواز اف يكوف الخاص سابقا 
فيكوف منسوخا بالعاـ وأف يكوف العاـ سابقا ثم نسخ بالخاص )قولو مجمعا 
عليو( أى كالعاـ من الكتاب والمتواترة )قولو بو( أى بالخاص )قولو عليو( أى 

)قولو قضى( أى على العاـ )قولو ماذكرناه( أى من اف  العاـ على العمل بو 
يقضى عليو بالخاص مطلقا سواء تقدـ الخاص أو تأخر سواء عرؼ وقت ورود 
الخطاب بالعاـ أو لم يعرؼ سواء  علم التاريخ أو جهل)قولو أقوى( أى فى 

ى الداللة  على ذلك البعض من العاـ )قولو بلفظ ال احتماؿ فيو( أى فهو قطع
الداللة عليو )قولو والعاـ الخ( أى بناء على شيوع التخصيص فى العمومات فهو 
ظنى فيو. وعند الحنفية العاـ قطعى فى أفراده فبل يخص بظنى اال بعد 



التخصيص بقطعى ألف التخصيص عندىم مغير للحكم العاـ ومغير القطعى 
)قولو كل( ىذه اليكوف ظنيا، وعند الشافعية التخصيص بياف وتفسير ال تغيير 

الكلمة بين القوسين زيادة الزمة أخذناىا من سياؽ الكبلـ )قولو يمكن اف يخص 
الخ(  وذلك كحديث " اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس " و " الماء ال ينجسو 
شيء اال ما غلب على ريحو وطعمو ولونو " )قولو مثل ما روى الخ( ظاىره أف 

منهما عمـو اآلخر وليس كذلك بل  ىذا مثاؿ لما يمكن أف يخص بكل واحد
مثاؿ لما ال يمكن )قولو نهى الخ(  أى فإنو عاـ فى الصبلة التى لها والتى 
السبب لها خاص فى الوقت وىو طلوع الشمس )قولو من ناـ الخ( أى فإنو عاـ 
فى الوقت اذ يشمل أوقات النهى وغيرىا خاص فى الصبلة التى لها سبب  

الخ( أى أما ما لها سبب فصلوىا ولو عند طلوع  كالفائتة )قولو ما ال سبب
 الشمس 

)قولو بدليل ماروى الخ( أى فيكوف الحديث االوؿ مخصصا للحديث الثانى 
)قولو فى مثل ىذا(  أى ما كاف كل واحد منهما عاما وخاصا )قولو أف اليقدـ 
الخ( أى مطلقا أمكن الجمع أو ال )قولو اال بدليل الخ( أى وقد دؿ الدليل 

لشرعى ىناعلى اف المخصوص منهما ىو حديث النهى وىو أنو صلى  اهلل  ا
عليو وسلم فاتو ركتعا سنة الظهر التى بعده فقضاىما بعد العصر وقيس على سنة 
الظهر غيرىا مما لها سبب  وعلى وقت بعد العصر غيره من األوقات المكروىة، 

النافلة المطلقة فيحمل النهى حينئذ على الصبلة التى ليس لها سبب وىى  
)قولو فى الجمع بين األختين( أى فى اإلستمتاع )قولو أحلتهما آية(  وىى  قولو 
تعالى " أو ماملكت أيمانكم " فإنو عاـ فى الجمع  بين األختين بملك اليمين 
)قولو وحرمتهما آية( وىى قولو  تعالى " وأف تجمعوا بين األختين " فإنها تضع 

ء كاف  بملك اليمين أو بالنكاح )قولو والتحريم أولى( الجمع بينهما مطلقا سوا
أى ألنو أحوط من الحل الذى ىو مقتضى األوؿ وىذا ما رجحو على وىو أظهر 
لحديث " اذا اجتمع الحبلؿ والحراـ غلب الحراـ "، وأما عثماف فقد رجح 
التحليل )قولو والتحريم أولى( أى ألف العمل بو يخلص من  المحظور يقينا 

ؼ العمل بالحل فإنو اليخلص منو كذلك )قولو اليجوز( أى خلوه منو ألنو بخبل
يؤدى الى التهمة ووقوع الشبهة )قولو واذا خبل الخ( وفى جمع الجوامع أقواؿ 

 التخيير أو التساقط أو الوقف وىو أولى                                              
 



اهلل  عليو وسلم فيجوز التخصيص بها،  )فصل( وأما أفعاؿ رسوؿ اهلل صلى     
وذلك مثل اف يحـر أشياء بلفظ عاـ ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العاـ. ومن 
الناس من قاؿ  اليجوز التخصيص بها، وىو قوؿ بعض أصحابنا ألنو يجوز اف 

< واألوؿ أصح ألتو و إف جاز اف يكوف مخصوصا  63يكوف مخصوصا بو. >
ة فى األحكاـ، ولهذا قاؿ اهلل تعالى " لقد كاف لكم  اال أف األصل مشاركة األم

 فى رسوؿ اهلل  أسوة حسنة ".
---------------- 

]قولو بها[ أى باألفعاؿ )ألنو( أى فعلو )قولو بو( أى بالرسوؿ )قولو إال أف 
األصل الخ( أى ألف النبى لو منصب اإلقتداء او المتبوعية، فالخصوصية ال 

 وصاؿتثبت اال بدليل كصـو ال
 

)فصل( وأما اإلقرار فيجوز التخصيص بو كما رأى قيسا يصلى ركعتى الفجر      
بعد الصبح فأقره عليو فيخص  بو نهيو صلى اهلل عليو  وسلم عن الصبلة بعد 

 الصبح النو اليجوز اف يرى منكرا فيقر عليو، فلما أقره دؿ على جوازه
---------------- 
ى صلى اهلل عليو وسلم أحدا من أمتو على ما ]قولو اإلقرار[ أى إقرار النب

يخالف مقتضى العاـ )قولو بو( أى اإلقرار )قولو قيسا( ىو قيس بن عمرو )قولو  
كما رأى قيسا يصلى الخ( تماـ الحديث: فسألو ماىاتاف الركعتاف فقاؿ لم أكن 

 صليت ركعتى الفجر فهما ىاتاف الركعتاف )قولو جوازه( أى الفعل المذكور
 

)فصل( وأما اإلجماع فيجوز التخصيص بو ألنو أقوى من الظواىر فاذا جاز      
 التخصيص بالظواىر فباإلجماع أولى.

----------------- 
]قولو وأما اإلجماع[ أى على خاص معارض للعاـ )قولو فيجوز التخصيص بو( 
ومعناه أنهم يجمعوف على تخصيص العاـ بدليل آخر ىو مستند اإلجماع )قولو 

و أقوى من الظواىر( أى ألف الظواىر تحتمل المعانى المتعددة كما تحتمل ألن
 التخصيص بخبلؼ االجماع فبليحتملهما أصبل

 



)فصل( وأما قوؿ الواحد من الصحابة اذا انتشر ولم يعرؼ لو مخالف فهو      
حجة يجوز التخصيص بو، وإف لم ينشر فإف كاف لو مخالف لم يجز التخصيص 

يكن لو مخالف فهل يجوز التخصيص  بو ؟ يبنى على  < وإف لم64بو >
القولين فى أنو حجة أـ ال ؛ فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص بو، واذا  
قلنا إنو حجة فهل يجوز التخضيض بو ؟ فيو وجهاف أحدىما يجوز والثانى 

 اليجوز.  
------------------ 

الوارد عن الشارع )قولو اذا ]قولو قوؿ الواحد من الصحابة[ أى بخبلؼ العمـو 
انتشر( أى بين  الصحابة وعلموا بو )قولو فهو حجة( أى ألنو إجماع أو حجة 
مقطوع بها )قولو التخصيص(  أى  تخصيص العمـو )قولو لم يجز التخصيص( 

أى ألنو ليس  بحجة  قطعا )قولو يبنى( أى جواب اإلستفهاـ )قولو ليس بحجة(  
الشافعى )قولو انو حجة( وىوالقوؿ القديم إلمامنا  وىو القوؿ الجديد إلمامنا

الشافعى )قولو فيو(  أى جواب اإلستفهاـ )قولو يجوز( أى ألف الصحابة كلهم 
عدوؿ فبل يقوؿ أو يعمل أحد منهم بخبلؼ العمـو الثابت إال لدليل )قولو 
اليجوز( أى ألنو قد يخالف العمـو الثابت لدليل فى ظنو وظنو ليس حجة على 

 ره ألف المجتهد اليقلد مجتهدا آخر.غي
 

)فصل( وأما القياس فيجوز التخصيص بو ومن أصحابنا من قاؿ اليجوز      
التخصيص بو، وىو قوؿ أبى على الجبائى واختيار القاضى أبى بكر األشعرى، 

وقاؿ عيسى بن أباف اذا ثبت تخصيصو بدليل يوجب العلم جاز التخصيص بو  
ليل يوجب العلم لم يجز. وقاؿ بعض أىل العراؽ  اف  واف لم يثبت تخصيصو بد

دخلو  التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص بو واف لم يدخلو 
التخصيص بغيره لم يجز . والدليل على جواز ذلك اف القياس يتناوؿ الحكم 

 <65فيما يخصو بلفظ غير محتمل فخص بو العمـو كاللفظ الخاص. >
------------------ 

وأما القياس[ أى قياس نص خاص اذا عارض عمـو نص آخر )قولو  ]قولو
فيجوز الخ( أى مطلقا سواء كاف القياس قطعيا أو ظنيا )قولو اليجوز الخ( أى 
ألف القياس فرع والعمـو أصل واليقدـ فرع على أصل )قولو أبى على الجبائى( 

لقياس فى ىو محمد بن عبد الوىاب الجبائى )قولو جاز الخ( أى  لمساواتو ل



الظنية ألنو بتخصيصو بالقطعى المذكور صار ظنيا )قولو لم يجز( أى تخصيصو 
بو )قولو اف دخلو( أى العاـ )قولو بدليل غير  القياس( ىذا  أعم  من اف يكوف 
الدليل موجبا للعلم أو ال )قولو أف القياس ال يتناوؿ الخ( أى والعمـو  يتناولو 

 بلفظ محتمل للمجاز والخصوص 
 
)فصل( وأما قوؿ الراوى فبل يجوز تخصيص  العمـو بو وقاؿ أصحاب ابى      

حنيفة رحمو اهلل يجوز. والدليل على انو ال يجوز ىو اف تخصيصو يجوز اف 
يكوف بدليل ويجوز اف يكوف بشبهة فبل يترؾ الظاىر بالشك وكذلك اليجوز 

ى أحدىما أظهر ترؾ شيء من الظواىر  بقولو مثل اف يحتمل الخبر أمرين وىو ف
 . فيصرفو الراوى الى اآلخر فبل يقبل ذلك  منو لما بيناه  فى تخصيص العمـو
وأما اذا احتمل  اللفظ أمرين احتماال واحدا فصرفو الى أحدىما مثل ما روى 
عن عمر كـر اهلل وجهو انو حمل قولو صلى اهلل عليو وسلم " الذىب بالذىب 

مجلس فقد قيل انو يقبل ذلك ألنو أعرؼ ربا إال ىاء وىاء " على القبض فى ال
 < 66بمعنى الخطاب، وقاؿ الشيخ اإلماـ رحمو اهلل وفيو نظر عندى . >

----------------- 
]قولو قوؿ الراوى[ أى قوؿ الصحابى  الراوى بخبلؼ العمـو كخبر البخارى 
من رواية ابن عباس " من بدؿ دينو فاقتلوه " مع قولو اف صح عنو: التقتل 

ساء اذا ارتددف عن اإلسبلـ لكن يحبسن ويدعين الى اإلسبلـ ويجبرف عليو الن
)قولو فبليجوز تخصيص الخ( أى ألف الحجة إنما ىى فى العمـو وقولو  ليس 
بحجة فبلتعارض والتخصيص )قولو يجوز( أى ألنو بعد علمو وروايتو للعاـ 

ر ببل موجب اليترؾ العمل بو اال بدليل يدؿ  على التخصيص ألف ترؾ الظاى
حراـ )قولو بشبهة( أى وىى مايظن دليبل وليس بو )قولو الظاىر( أى العمـو 
الظاىر )قولو من الظواىر( أى من عبارات الشارع، ألف الحجة ىى عبارات 

الشارع )قولو أظهر( أى من اآلخر كأمر فإنو ظاىر  فى الوجوب مرجوح  فى  
( أى م ن قولو اف تخصيصو يجوز أف الندب )قولو لمابيناه فى تخصيص العمـو

يكوف الخ)قولو احتماال واحدا( أى على السواء كاللفظ المشترؾ والمجمل 
)قولو فصرفو( أى الراوى )قولو إال ىاء وىاء( معناه خذ وىات بهمزة ساكنة  
على إرادة  الوقف )قولو ذلك( أى الصرؼ )قولو وفيو( أى فى القوؿ بقبوؿ 

( وجو النظر ىو اف صرفو الى أحدىما يحتمل صرفو وحملو على ذلك )قولو نظر



اف يكوف عن سماع ويحتمل اف يكوف عن رأى ورأيو اليجب اتباعو فيو لجواز 
 الخطأ فى اجتهاده  ونظره 

 
)فصل( وأما العرؼ والعادة فبل يجوز تخصيص العمـو بو ألف الشرع لم       

لمصلحة، يوضع على العادة، وانما وضع فى قوؿ بعض الناس  على حسب ا
 وفى قوؿ الباقين على ما أراد اهلل تعالى وذلك اليقف على العادة.

----------------- 
 ]قولو والعادة[ أى العملية، والمراد تعامل الناس ببعض أفراد العاـ

 
)فصل( وأما تخصيص أوؿ اآلية بآخرىا وآخرىا بأولها فبليجوز ذلك مثل      

هن ثبلثة قروء " وىذا عاـ فى الرجعية قولو تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفس
وغيرىا ثم قاؿ فى  آخر اآلية " وبعولتهن أحق بردىن " وىذا خاص بالرجعيات 
فيحمل أوؿ اآلية على العمـو وآخرىا على الخصوص واليخص أولها بآخرىا 
لجواز اف يكوف قصد بآخر اآلية بياف بعض ما اشتمل عليو أوؿ اآلية فبليحوز 

 ها.ترؾ العمـو بأول
----------------- 

]قولو وأما تخصيص الى قولو ذلك[ وعبر بعضهم بقولو: عود الضمير الى بعض 
 العاـ المتقدـ اليخصص

 
 )باب القوؿ فى اللفظ الوارد على سبب(

وجملتو اف اللفظ الوارد على سبب لم يجز اف يخرج  السبب منو ألنو      
اليجوز، وىل يدخل فيو غيره ؟ يؤدى الى تأخير البياف عن وقت الحاجة وذلك 

نظرت فإف كاف اللفظ اليستقل بنفسو كاف ذلك مقصورا على ما ورد فيو من 
< فإف كاف لفظ 67السبب ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة >

السائل عاما مثل اف قاؿ أفطرت فقاؿ أعتق حمل الجواب على العمـو فى كل 
ن جهة المعنى ال من جهة اللفظ، وذلك مفطر كأنو قاؿ من أفطر فعليو العتق م

انو لما لم يستفصل دؿ على انو اليختلف أو لما نقل نقل السبب وىو  الفطر 
فحكم فيو بالعتق صار كأنو علل بذلك ألف ذكر  السبب فى الحكم  تعليل، 
وإف كاف خاصا مثل اف قاؿ جامعت فقاؿ اعتق حمل الجواب على الخصوص 



يره من المفطرين فكأنو قاؿ من جامع فى رمضاف فى المجامع اليتعدى الى غ
فعليو العتق، وأما اذا كاف اللفظ يستقل بنفسو أعتبر حكم اللفظ ؛ فإف كاف 
خاصا حمل على خصوصو، واف كاف عاما حمل على عمومو  واليخص بالسبب 

الذى ورد فيو وذلك مثل ماسئل النبى صلى اهلل عليو وسلم عن بئر بضاعة  
< يطرح فيها  المحائض ولحـو 68من  بئر بضاعة وإنو > فقيل إنك تتوضأ

الكبلب وماينحى الناس فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم " الماء طهور الينجسو  
شيء " فهذا يحمل على عمومو واليخص بما ورد فيو  من السبب، وقاؿ المزنى 
و أبو ثور وأبو بكر الدقاؽ من أصحابنا يقصر على ما ورد فيو من السبب. 

ليل على ماقلناه  ىو اف الحجة فى قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم دوف والد
 السبب فوجب اف يعتبر عمومو.

------------------ 
]قولو أف اللفظ [ أى العاـ )قولو على سبب( أى وكاف عاما )قولو ألنو( أى 
اخراج السبب من ىذا العاـ )قولو يؤدى الخ( أى وألف العاـ وارد ألجلو، فهو 

الدخوؿ وليس كغيره من األفراد التى يجوز تخصيصها )قولو فيو( أى فى  قطعى
حكم السبب )قولو اليستقل بنفسو( أى بأف ال يصح اإلبتداء بو واليكوف مفيدا  
اال مقترنا بالسؤاؿ أو الحادثة )قولو ذلك( أى الوارد )قولو من السبب( أى ال 

السائل )قولو أفطرت( أى فى يتعداه الى غيره ببل خبلؼ )قولو مثل أف قاؿ( أى 
نهار رمضاف متعمدا )قولو فى كل مفطر( أى من جماع أو أكل أو شرب أو 
غيرىا )قولو كأنو( أى الشارع )قولو لم يستفصل( أى فى حكاية الحاؿ مع قياـ 
االحتماؿ دؿ على العمـو فى المقاؿ)قولو ال يختلف( أى الجواب باختبلؼ 

م )قولو وإف كاف( أى لفظ السؤاؿ )قولو السؤاؿ )قولو تعليل(  أى  للحك
جامعت( أى فى نهار رمضاف عمدا )قولو من المفطرين( أى باألكل أو الشرب 
سوى الجماع )قولو من جامع الخ( أى ونقل السبب فى الحكم تعليل فيدور 
معو الحكم وجودا وعدما)قولو اللفظ( أى الوارد جوابا للسؤاؿ )قولو يستقل 

مفيدا  بدوف  ما قبلو )قولو فإف كاف( أى الجواب )قولو  بنفسو( أى بأف يكوف
خاصا( أى أخص من السؤاؿ فيما سئل عنو )قولو وإف كاف عاما الخ( أى وأما 
الجواب المستقل المساوى فواضح )قولو عاما( أى أعم من السؤاؿ فيما سئل 

لو عنو )قولو وذلك( أى الجواب األعم )قولو فيها( أى ألف البئر مؤنث على قو 
تعالى " وبئر معطلة "  ونقل الحافط ابن حجر عنو بأربعين ليلة )قولو المزنى( 



أى ىو اإلماـ أبو إبراىيم إسماعيل بن يحيى المزنى  ناصر مذىب اإلماـ  
ىػ )قولو أبو ثور( أى ىو إبراىيم   264الشافعى توفى  شهر  ربيع  األوؿ سنة 

 241توفى فى شهر صفر سنة بن خالد الكلبى البغدادى من أصحاب الشافعى 
ىػ)قولو أبو بكر الدقاؽ( أى ىو محمد بن جعفر القاضى األصولى الشافعى 

ىػ )قولو يقصر الخ( أى ألنو لو عم الجواب الوارد على سبب  392توفى سنة 
خاص لم يكن لنقل السبب فائدة )قولو ماقلناه( أى من أنو يحمل الجواب على 

الحجة فى قوؿ الخ( أى والحكم بلفظو،  عمومو وال يخص بالسبب )قولو اف
 ولوقاؿ  ذلك إبتداء وجب حملو على العمـو فكذا اذا صدر جوابا

 
 )باب القوؿ فى اإلستثناء(

واإلستثناء يجوز تخصيص اللفظ بو. وىو مأخوذ من قولهم ثنيت فبلنا عن      
شرطو اف رأيو اذا صرفتو عنو. وقيل انو مأخوذ من  تثنية الخبر بعد الخبر. ومن 

يكوف متصبل بالمستثنى منو، وحكى عن ابن  عباس رضى اهلل  عنهما جواز 
تأخيره، وحكى عن قـو جواز تأخيره اذا أورد  معو كبلـ يدؿ على اف ذلك 
إستثناء مما  تقدـ وىو اف يقوؿ جاءنى الناس ثم يقوؿ بعد زماف اال زيدا وىو 

رضى اهلل عنهما فالظاىر استثناء مما كنت قلت، فأما المحكى عن ابن عباس 
< ألنهم ال يستعملوف اإلستثناء اال متصبل 69انو اليصح عنو وىو بعيد >

بالكبلـ، أال ترى أنو اذا قاؿ جاءنى الناس  ثم قاؿ بعد شهر اال زيدا لم يعد 
ذلك كبلما فدؿ على بطبلنو، وما حكى عن غيره خطأ  ألنو لو جاز ذلك على 

ر خبر المبتدأ ثم يخبر بو  مع كبلـ يدؿ عليو بأف  الوجو الذى قالو لجاز اف يؤخ
يقوؿ زيد ثم يقوؿ بعد حين قائم ويقرنو بما يدؿ على انو خبر عنو وىذا مما ال 

 يقولو احد واليعد كبلما فى اللغة فبطل. 
------------------ 

]قولو اذا صرفتو عنو[ أى والمستثنى مصروؼ عن حكم ما قبلو )قولو  ومن  
رط صحتو واإلعتداد بو)قولو اف يكوف متصبل( بأف ال يتخلل بينهما شرطو( أى ش

زماف طويل )قولو جواز تأخيره( أى نقل المازرى عنو جواز الفصل بسنة ونقل 
اآلمدى وابن الحاجب عنو جواز الفصل بشهر  ونقل الحافط ابن حجر عنو 

ل بو اإلتماـ بأربعين ليلة )قولو اال متصبل بالكبلـ( أى فهو جزء من الكبلـ يحص
فإذا انفصل لم يكن إتماما )قولو فدؿ( أى عدـ اإلعتداد بو )قولو وما حكى( 



أى مما مر عن قـو )قولو عن غيره( أى غير ابن عباس )قولو ذلك( أى تأخير 
اإلستثناء )قولو عليو( أى على أنو خبر عن المبتدأ )قولو فبطل( أى فالملزـو 

 مثلو فى البطبلف
 

اف يتقدـ اإلستثناء على المستثنى منو كما يجوز اف يتأخر   )فصل( ويجوز     
 كقوؿ الكميت: فمالى اال آؿ احمد شيعة<>ومالى اال مشعب الحق مشعب

------------------- 
]قولو الكميت[  ىو ابن زيد األسدى شاعر إسبلمى )قولو شيعة( أى أعواف 

 ب)قولو  مشعب( روى بدؿ مشعب مذىب فقيل اال مذىب الحق مذى
 

)فصل( ويجوز اإلستثناء من جنسو كقولك رأيت الناس اال زيدا، وكذلك      
استثناء بعض مادخل تحت االسم كقولك  رأيت زيدا اال وجهو. وأما اإلستثناء 
من غير الجنس فهو مستعمل، وقد ورد بو القرآف واألشعار قاؿ اهلل عز وجل " 

إبليس من المبلئكة وليس  فسجد المبلئكة كلهم أجمعوف اال إبليس " فاستثنى
 < وقاؿ الشاعر:  71من المبلئكة  >

 وقفت فيها أصبل ال أسائلها<>اعيت جوابا ومابالربع  من أحد
 إال  أوارى  أليا ما  أبينها<>والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

------------------- 
من ]قولو من جنسو[ أى من جنس المستثنى منو )قولو كذلك( أى يجوز )قولو 

غيرالجنس( أى من غير حنس المستثنى منو )قولو بو( أى اإلستثناء بغير الجنس 
)قولو وليس من المبلئكة( أى بل من جنس الجن حيث قاؿ تعالى " كاف من 
الجن ففسق عن أمر ربو" فاستثنى األوارى من الناس، وىل ىو حقيقة أـ ال ؟  

ن قاؿ ىو مجاز، وىذا فيو وجهاف من أصحابنا  من  قاؿ ىو حقيقة، ومنهم م
األظهر ألف اإلستثناء مشتق من قولهم ثنيت عناف الدابة اذا صرفتها أو من تثنية 
الخبر بعد الخبر وىذا اليوجد اال فيما دخل فى الكبلـ ثم يخرج منو. )قولو 
الشاعر( أى ىو النابغة الزبيانى زياد ابن معاوية )قولو أصيبل( أى وقت  العشى 

الغروب )قولو أعيت جوابا( يعنى لم تعرؼ وجو الجواب من بعد العصر الى 
)قولو بالربع( بفتح الراء وسكوف الموحدة محلة القـو ومنزلهم )قولو أوارى( أى 
محبس الدابة )قولو النؤى(  بضم  النوف وسكوف الهمزة الحفير حوؿ الخيمة 



حفر لمنع السيل )قولو بالمظلومة( أى األرض التى حفر فيها فى غير موضع ال
)قولو الجلد(  أى األرض الغليظة الصعبة من غير حجارة )قولو فاستثنى األوارى 
من الناس( أى وىى من خبلؼ جنسهم )قولو ىو حقيقة( أى فى المنقطع أيضا، 
فيكوف اإلستثناء مشتركا بينهما )قولو ىو( أى اإلستثاء من غير الجنس )قولو 

المتصل بدوف قرينة، وتوقفو عليها  ألف اإلستثناء الخ( أى وايضا سبق الفهم الى
فى المنقطع دليل على كونو مجازا فيو )قولو صرفتها( أى منعتها عن السير فى 

 الصوب الذى ىى متوجهة اليو
 

)فصل( ويجوز اف يستثنى األكثر من الجملة. وقاؿ أحمد ال يجوز، وىو      
ه اف القرآف قوؿ القاضى أبى بكر األشعرى وابن درستويو. والدليل على جواز 

< بو قاؿ اهلل تعالى "اف عبادى ليس لك عليهم سلطاف اال من 71ورد >
اتبعك من الغاوين " ثم قاؿ " فبعزتك ألغوينهم أجمعين إال عبادؾ منهم 
المخلصين " فاستثنى الغاوين من العباد واستثنى العباد من الغاوين وأيهما كاف 

معنى يوجب تخصيص اللفظ العاـ أكثر فقد استثناه من اآلخر وألف اإلستثناء 
 فجاز فى القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل. 

-------------------- 
]قولو ويجوز أف يستثنى الخ[ أى نحو لو على عشرة اال تسعة وكذا المساوى 

ىػ  241)قولو أحمد( أى اإلماـ أحمد بن حنبل الشيبانى توفى سنة  للباقى
ىو أبو محمد عبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوى )قولو ابن درستويو( أى 

ىػ )قولو ثم قاؿ( أى حكاية عن إبليس )قولو  347وتوفى  258ولد سنة 
الغاوين( وىم أكثر الناس بدليل قولو تعالى" وأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 

." 
 

)فصل( اذا تعقب اإلستثناء جمبل عطف بعضها على بعض جمع ذلك الى      
،وذلك  مثل قولو عز وجل "والذين يرموف المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الجميع

شهداء فاجلدوىم ثمانين جلدة والتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقوف 
اال الذين  تابوا "، وقاؿ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل يرجع الى ما يليو، وقاؿ 

اال بدليل. والدليل على القاضى أبو بكر يتوقف فيو واليرد الى شيء منهما 
ماقلناه ىو اف اإلستثناء كالشرط فى التخصيص ثم الشرط يرجع الى الجميع 



وىو اذا قاؿ إمرأتى طالق وعبدى حر ومالى صدقة إف شاء اهلل تعالى فكذلك 
 اإلستثناء.

------------------- 
كل ]قولو عطف الخ[ أى بالواو ونحوه كالفاء وثم )قولو الى الجميع( أى الى  

واحد منها إال اذا قاـ الدليل على خبلفو )قولو وذلك( أى تعقب اإلستثناء جمبل 
الخ  )قولو  اال الذين تابوا( أى فهذا االستثناء  راجع الى  الجملتين األخيرتين 
وىما قولو تعالى " والتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ىم الفاسقوف " فتقبل 

لى الجملة االولى لمانع وىو اف الجلد حق شهادتهم ويرتفع  فسقهم ولم يرجع ا
اآلدمى  فبليسقط بالتوبة وإنما يسقط بإسقاط المستحق اآلدميين )قولو يرجع( 
أى اإلستثناء )قولو الى مايليو( أى الى الجملة األخيرة ألف  الرجوع اليها متحقق 
و الى غيرىا محتمل )قولو منهما( أى من الجملتين )قولو ماقلناه( أى رجوع 

 اإلستثناء الى الجميع مالم يقم دليل  على خبلفو 
 

)فصل( وإف دؿ الدليل على أنو اليجوز رجوعو الى جملة من الجمل      
< كما فى آية القذؼ ؛ فإف الدليل )دؿ( على أنو اليجوز اف 72المذكورة >

يرجع اإلستثناء فيها الى الحد رجع  الى مابقى من الجمل، وكذا اف تعقب 
جملة واحدة ودؿ الدليل على انو اليجوز  رجوعو الى بعضها كقولو عز اإلستثناء 

وجل " واف طلقتموىن من  قبل أف تمسوىن وقد فرضتم لهن فريضة " الى قولو 
تعالى " اال اف يعفوف " فإنو قد دؿ الدليل على اف اإلستثناء اليجوز رجوعو الى 

الظاىر فيما قاـ عليو  الصغار والمجانين رجع  الى مابقى من  الجملة ألف ترؾ
 الدليل اليوجب تركو فيما لم يقم عليو الدليل.

-------------------- 
]قولو دؿ[ كلمة دؿ بين القوسين زيادة معلومة من السياؽ )قولو الى الحد( أى 
ألنو حق اآلدمى فبل يسقط  بالتوبة، إنما يسقط بإسقاط المستحق من اآلدميين 

تهب  المرأة البالغة نصيبها من الصداؽ للزوج )قولو اال اف يعفوف( أى اف 
فيكوف الصداؽ للزوج جميعا )قولو ألف ترؾ الظاىر( أى اذ ظاىره يشمل 

 الصغار والمجانين
  

 



 )باب التخصيص فى الشرط(
واعلم اف الشرط مااليصح المشروط اال بو.وقد  ثبت ذلك بدليل منفصل،       

طهارة فى الصبلة، وقد دخل ذلك فيما  كاشتراط القدرة فى العبادات واشتراط ال
. وقد يكوف متصبل بالكبلـ، وذلك قد يكوف بلفظ  ذكرناه من تخصيص العمـو
الشرط كقولو تعالى "فمن لم يجد فصياـ شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعاـ 
ستين مسكينا "، وقد يكوف بلفظ الغاية كقولو  تعالى "حتى يعطوا الجزية عن يد 

وز تخصيص الحكم بالجميع، فيكوف الصياـ لمن لم يجد < ويج73". >
 الرقبة والقتل فيمن لم يؤد الجزية 

------------------- 
]قولو  الشرط الخ[ أى ىذا تعريف لشرط الصحة،  وأما الشرط نفسو فما يلـز 
من عدمو العدـ واليلـز من وجوده  وجود وال عدـ )قولو كاشتراط القدرة الخ( 

ولو تعالى " ال يكلف اهلل نفسا اال وسعها ")قولو واشتراط أى فإنو ثبت بق
الطهارة الخ( أى فإنو  ثبت بقولو تعالى " يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصبلة فاغسلوا وجوىكم" اآلية )قولو وذلك( أى الشرط المتصل )قولو كقولو 

قاتلوا الذين  تعالى( أى فى كفارة الظهار )قولو حتى يعطوا الخ( تماـ اآلية "
اليؤمنوف باهلل وال باليـو اآلخر واليحرموف ما حـر اهلل ورسولو واليدينوف دين 

 الحق ". 
 

)فصل( يجوز اف يتقدـ الشرط فى اللفظ ويجوز اف يتأخر كما يجوز فى      
االستثناء. ولهذا لم يفرؽ بين قولو أنت طالق إف دخلت الدار  وبين  قولو إف 

 لق.دخلت الدار فأنت طا
------------------- 

 ]قولو كما يجوز[ أى التقدـ والتأخر   
 

)فصل( واذا  تعقب الشرط جمبل رجع الى جميعها كما قلنا فى اإلستثناء.      
ولهذا اذا قاؿ إمرأتى طالق وعبدى حر إف شاء اهلل لم تطلق المرأة  ولم يعتق 

 العبد. 
------------------- 



ا على بعض )قولو رجع الى جميعها( أى الخبلؼ ]قولو جمبل[ أى عطف بعضه
فيو اذا كاف المعلق عليو غير مشيئة اهلل ونحوه من المبلئكة والجن )قولو اذا 
قاؿ الخ( أى وقاؿ مالك وأحمد يتنجزاف ألنو علقهما بشرط محقق ألنو لو لم 

 يشاء اهلل طبلقها وال إعتاقها لم يمكنو التلفظ بو
 

الشرط فى بعض الجمل المذكورة دوف بعض لم  )فصل( فأما اذا دخل     
يرجع الشرط اال الى المذكورة، وذلك مثل قولو تعالى " أسكنوىن من حيث 
سكنتم من وجدكم " الى قولو تعالى "وإف كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن "، 
فشرط الحمل فى  اإلنفاؽ دوف السكن، فيرجع الشرط الى اإلنفاؽ واليرجع 

لو ثبت الشرط بدليل منفصل فى بعض الجمل لم يجب الى السكن، وىكذا 
إثباتو فيما عداه كقولو عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثبلثة قروء " الى 

<  فإف الدليل قد  دؿ  على اف الرد فى 74قولو " وبعولتهن أحق بردىن ". >
الرجعيات، فيرجع ذلك الى الرجعيات واليوجب ذلك تخصيص أوؿ اآلية، 

اذا ذكر جمبل وعطف  بعضها على بعض لم يقتض الوجوب فى الجميع  وىكذا 
أو يقتضى العمـو فى الجميع ثم دؿ الدليل على اف فى بعضها لم يرد الوجوب 
أو فى بعضها ليس على العمـو لم يجب حملو  فى الباقى على غير الوجوب 

، وذلك مثل قولو تعالى " كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقو  وال على غير العمـو
يـو حصاده " فأمر  باألكل وإيتاء الحق واألكل اليجب واإليتاء واجب واألكل 
عاـ فى القليل والكثير واإليتاء خاص فى خمسة أوسق فما قاـ الدليل عليو 

 خرج من اللفظ وبقى الباقى على ظاىره.
------------------ 

ـ بائنات حائبلت ]قولو أسكنوىن[ أىالمطلقات المعتدات سواء كن رجعيات أ
أـ حوامل)قولو من  وجدكم( أى من وسعكم  وطاقتكم )قولو فيرجع الشرط 
الخ( أى وتكوف المبتوتة الحامل لها السكن دوف النفقة )قولو فيما عداه( أى 
فيما عدا بعض الجمل اال بدليل )قولو فإف الدليل( أى  المنفصل )قولو فإف 

طلقها فبل تحل لو من بعد  حتى تنكح الدليل الخ( أى وىو قولو تعالى " فإف 
زوجا غيره " )قولو واليوجب ذلك( أى رجوع الضمير اليها )قولو تخصيص أوؿ 
( يعنى أنو اذا ذكر  اآلية( أى بذلك الخاص )قولو وىكذا الى قولو غير العمـو
جمبل وعطف  بعضها على بعض وقاـ الدليل على اف الجملة األولى منها 



لى اف األولى منها ليست  للوجوب أو ليست للعمـو لم للوجوب أو للعمـو أوع
يقتض عطفها وقرانها   الوجوب فى الباقى أو العمـو فيو أو عدـ الوجوب فى 
الباقى أو عدـ العمـو  فيو ألف مجرد القراف فى الذكر ال يوجب القراف فى 
الحكم، بل ذلك موقوؼ على الدليل )قولو ذكر( أى الشارع )قولو واألكل ال 

جب( أى مطلقو )قولو فما قاـ الخ( أى والحاصل اف ىذه المسألة من فروع ي
 قاعدة: القراف فى الذكر اليوجب القراف فى الحكم

 
)فصل( وىكذا  كل شيئين قرف  بينهما فى اللفظ ثم  ثبت ألحدىما حكم      

باإلجماع لم يجب أف يثبت ذلك الحكم لآلخر من غير لفظ يوجب التسوية 
< ومن أصحابنا من قاؿ اذا  ثبت 75لة  توجب الجمع بينهما. >بينهما أو ع

ألحدىما حكم ثبت لقرينو مثلو، وىذا غير صحيح  ألف الحكم الذى ثبت  
ألحدىما ثبت بدليل يخصو من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود فى اآلخر، 

 فبل تجب التسوية بينهما اال بعلة تجمع  بينهما.    
------------------- 

ولو لم يجب الخ[ أى فيعطف واجب على مندوب كما فى قولو تعالى " ]ق
فكاتبوىم إف علمتم فيهم خيرا وآتوىم من ماؿ اهلل الذى آتاكم " فاإليتاء 
واجب، ومباح على واجب كما مر فى " كلوا من ثمره ". اآلية )قولو اذا ثبت 

غتسلن فيو من الخ( أى من أمثلتو حديث " اليبولن أحكم فى الماء الدائم والي
الجنابة " فالبوؿ ينجسو بشرطو وىو كوف الماء قليبل او تغير وكذا اإلغتساؿ فيو 

 للقراف بينهما فى الحكم الذى يتشاركاف فيو وىو النهى 
 

 )باب القوؿ فى المطلق والمقيد(
واعلم اف تقييد العاـ بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط      

الى " فتحرير رقبة مؤمنة " فإنو لو أطلق الرقبة لعم  واإلستثناء وذلك كقولو تع
 المؤمنة والكافرة، فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص.

------------------ 
]قولو العاـ[ المراد بو ىنا مايتناوؿ أفرادا كثيرة  سواء كاف ىذا التناوؿ دفعة 

المطلق واحدة وىو المسمى بالعاـ حقيقة أو على سبيل البدؿ وىو المسمى ب



وليس بعاـ حقيقة وىذا ىو المبحوث عنو ىنا )قولو يوجب( مفعوؿ يوجب 
 محذوؼ لداللة ما قبلو أى التخصيص )قولو كقولو تعالى( أى فى كفارة القتل

 
)فصل( فإف ورد الخطاب مطلقا فى موضع المقيد لو حمل على إطبلقو،      

طلقا فى موضع ومقيدا  وإف ورد مقيدا المطلق لو حمل على  تقييده، وإف ورد م
فى موضع آخر نظرت ؛ فإف كاف ذلك فى حكمين مختلفين مثل اف يقيد  
الصياـ بالتتابع ويطلق  اإلطعاـ لم يحمل أحدىما على اآلخر بل يعتبر كل واحد 
منهما بنفسو ألنهما اليشتركاف فى لفظ وال معنى، وإف كاف ذلك فى حكم واحد 

قبة فى كفارة القتل مقيدة باإليماف ثم < يذكر  الر 76وسبب واحد مثل اف >
يعيدىا فى القتل مطلقة كاف الحكم  للمقيد ألف ذلك حكم واحد استوفى بيانو 
فى أحد الموضعين ولم يستوؼ فى الموضع اآلخر، واف كاف فى حكم واحد 
وسببين مختلفين نظرت فى المقيد ؛ فإف عارضو مقيد آخر لم يحمل المطلق 

وذلك مثل الصـو فى الظهار قيده بالتتابع  وفى التمتع  على واحد من المقيدين
قيده بالتفريق وأطلق فى كفارة اليمين فبل يحمل المطلق فى اليمين على الظهار 
وال على التمتع، بل يعتبر بنفسو اذ ليس حملو على أحدىما بأولى من الحمل 

والرقبة فى  على اآلخر، وإف لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة فى كفارة القتل
الظهار قيدت باإليماف فى القتل وأطلقت فى الظهار حمل المطلق على المقيد 
فمن أصحابنا من قاؿ يحمل  من جهة اللغة ألف القرآف من فاتحتو  إلى خاتمتو  

< 77كالكلمة الواحدة، ومنهم من قاؿ يحمل من جهة القياس وىو األصح.>
مل المطلق على المقيد ألف ذلك وقاؿ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل ال يجوز ح

زيادة فى النص وذلك نسخ بالقياس، وربما قالوا ألنو حمل منصوص. والدليل 
على انو اليحمل من جهة اللغة اف اللفظ الذى ورد فيو  التقييد وىو  القتل 
اليتناوؿ المطلق  وىو الظهار فبليجوز أف يحكم فيو  بحكمو من غير علة 

ى انو يحمل عليو بالقياس ىو اف حمل المطلق على فكذلك ىهنا. والدليل  عل
 المقيد تخصيص عمـو بالقياس فصار كتخصيص سائر العمومات.

------------------- 
]قولو ذلك[ أى اإلطبلؽ والتقييد )قولو حكمين مختلفين( أى مع اتحادىما فى 

ق السبب )قولو مثل اف يقيد  الخ( أى فكل من الصياـ المقيد واإلطعاـ المطل
حكم و سببو متحد وىو الظهار )قولو ويطلق اإلطعاـ( أى عن قيد التتابع )قولو 



احدىما( أى اإلطبلؽ أو التقييد )قولو كاف الحكم للمقيد( أى حمل المطلق 
على المقيد، وال خبلؼ فيو اال إف تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو 

المطلق مطلقا أو تقارنا أو ناسخ، وإف تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق أو تأخر 
جهل تاريخهما حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين )قولو ألف ذلك( 
أى كوف ذلك فىحكم واحد وسبب واحد  )قولو مثل الصـو فى الظهار الخ( أى  
كما ثبت فى قولو تعالى " فمن لم يجد فصياـ شهرين متتابعين من قبل اف 

خ( أى كما ثبت فى قولو تعالى " فمن لم يجد يتماسا "  )قولو وفى التمتع ال
فصياـ ثبلثة أياـ فى الحج وسبعة اذا رجعتم " )قولو وأطلق الخ( أى كما ثبت 
فى قولو تعالى " فمن لم يجد فصياـ ثبلثة أياـ ذلك كفارة أيمانكم ")قولو 
فبليحمل الخ( أى بل يبقى المطلق على إطبلقو من جهة  اللفظ )قولو حمل 

ى المقيد( أى قيد المطلق بقيد المقيد. ثم اختلف فيو: ىل الحمل المطلق عل
من جهة اللغة أو القياس )قولو من قاؿ الخ( أى كالرويانى تبعا للماوردى )قولو 
من جهة اللغة( أى بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة الى جامع بينهما )قولو  

قياس( أى قياس كالكلمة الواحدة(  أى يفسر بعضها بعضا )قولو  من جهة  ال
)قولو  اليجوز حمل الخ(  المطلق على المقيد بجامع بينهما وىو اتحاد الحكم

أى فى الصورتين: األولى وىى اختبلؼ الحكم مع اتحاد السبب والثالثة وىى 
اختبلؼ السبب مع اتحاد الحكم )قولو ذلك( أى حمل المطلق على المقيد 

نص )قولو وربما قالوا ألنو حمل فى الصورتين )قولو وذلك( أى الزيادة فى ال
منصوص( أى ربما قالت الحنفية فى الرد علينا ىذا قياس باطل ألنو حمل 
منصوص على حكمو بمقتضى إطبلؽ النص على منصوص على حكمو وىو 
المقيد فلم يوجد شرط القياس وىو أف يكوف الفرع ال نص فيو )قولو من غير 

حمل عليو( أى على المقيد فى الصورة علة( أى جامعة بينهما فى الحكم )قولو ي
المذكورة )قولو كتخصيص سائر العمومات( والجواب منع جواز التخصيص 

 بالقياس مطلقا ألنو إنما يجوز اذا كاف العاـ مخصوصا
 

 )باب القوؿ فى مفهـو الخطاب(
اعلم اف مفهـو الخطاب على أوجو: أحدىا فحوى الخطاب، وىو مادؿ      

التنبيو كقولو عز وجل " فبلتقل لهما أؼ " وقولو تعالى "  عليو اللفظ من جهة
< وما أشبو ذلك 78ومن أىل الكتاب من إف  تأمنو بقنطار يؤده  إليك " >



مما ينص فيو  على األدنى لينبو بو على األعلى وعلى األعلى لينبو بو على 
؟ فيو األدنى، وىل يعلم مادؿ  عليو التنبيو من جهة اللفظ أو من جهة القياس 

وجهاف: أحدىما أنو من  جهة اللغة، وىو قوؿ أكثر المتكلمين وأىل الظاىر. 
ومنهم من قاؿ ىو من جهة  القياس الجلى، ويحكى ذلك عن الشافعى، وىو 
األصح ألف لفظ التأفيف  اليتناوؿ الضرب وانما يدؿ عليو بمعناه  وىو األدنى 

 فدؿ على أنو قياس. 
-------------------- 

مفهـو الخطاب[ أى كوف المسكوت عنو موافقا للمنطوؽ بو فى الحكم  ]قولو
)قولو فبل تقل لهما أؼ( أى فإنو ينبو على تحريم  ضرب الوالدين وأنواع اإليذاء  
)قولو ومن أىل الكتاب الخ( أى فإنو يدؿ على أف من اؤتمن على دينار يرد 

ن سبلـ استودعو قريشى على المؤتمن بطريق األولى )قولو من( أى ىو عبد اهلل ب
ألفا ومائتى أوقية فأداه إليو )قولو بقنطار( أى ماؿ كثير )قولو وما أشبو الخ( 
ظاىر ىذا أف المساوى ال يكوف فحوى الخطاب )قولو  فيو( أى فى جواب 
اإلستفهاـ )قولو أنو من جهة اللغة( أى أف ما دؿ الخ معلـو من جهة اللغة ألنو 

من غير  حاجة إلى تأمل وجامع )قولو ىو( أى مفهـو من فحوى  المنصوص 
علم ما ذكر )قولو  القياس الجلى( أى األولى أوالمساوى المسمى بالجلى لما 
فيو من إلحاؽ فرع وىو الضرب ونحوه كما ىنا بأصل وىو التأفيف بجامع 

 اإليذاء والحكم الحرمة
 

ر الذى )فصل( والثانى لحن الخطاب وىو مادؿ عليو اللفظ من الضمي     
اليتم الكبلـ إال بو، وذلك مثل قولو عز وجل " فقلنا اضرب بعصاؾ الحجر 
فانفجرت " ومعناه فضرب فانفجرت. ومن ذلك أيضا حذؼ المضاؼ وإقامة 
المضاؼ إليو مقامو كقولو عز وجل " واسأؿ القرية " ومعناه أىل القرية، 

ز اف يضمر فى مثل والخبلؼ اف ىذا كالمنطوؽ بو فى اإلفادة والبياف، واليجو 
ىذا إال ماتدعو الحاجة إليو، فإف استقل الكبلـ بإضمار واحد لم يجز  اف 
يضاؼ اليو غيره اال بدليل، فإف تعارض فيو إضماراف أضمر مادؿ عليو الدليل 

< الخبلؼ عمن يقوؿ إنو أضمر فيو ما 79منهما. وقد حكينا فى مثل ىذا >
 اد ذلك. ىو أعم فائدة أو موضع الخبلؼ وبينا فس

-------------------- 



]قولو لحن الخطاب[ أى معناه، قاؿ تعالى " ولتعرفنهم فى لحن القوؿ " )قولو 
من  الضمير( أى المضمر وىو المقدر )قولو أف ىذا كالمنطوؽ( أى وتسمى 
ىذه الداللة بداللة اإلقتضاء )قولو فإف ستقل الكبلـ( أى باإلفادة )قولو وقد 

وكذلك المجمل من القوؿ الخ )قولو ماىو أعم فائدة(  حكينا( أى فى فصل 
أى حيث ال إجماؿ فيو ألف إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اآلخر )قولو 
أو موضع الخبلؼ( أى ألف ماسواه معلـو باإلجماع والمجمع عليو مستغن عن 

 الدليل )قولو وبينا(  أى فى فصل المجمل من القوؿ 
 

الخطاب  وىو أف يعلق الخكم على إحدى صفتي  )فصل( والثالث دليل      
الشيء فيدؿ على أف ماعداىا بخبلفو، كقولو تعالى " إف جاءكم فاسق بنباء 
فتبينوا " فيدؿ على أنو إف جاء عدؿ لم يتبين، وكقولو صلى اهلل عليو وسلم " 
فى سائمة الغنم  زكاة " فيدؿ على أف المعلوفة ال زكاة فيها. وقاؿ عامة 

بى حنيفة رحمو اهلل و أكثر المتكلمين اليدؿ على أف ماعداه  بحبلفو أصحاب أ
بل حكم ما عداه موقوؼ على الدليل. وقاؿ أبو العباس بن سريج إف كاف بلفظ 
الشرط كقولو تعالى " إف جاءكم  فاسق بنباء فتبينوا " دؿ على أف ما عداه 

ب أبى حنيفة بخبلفو  وإف لم يكن بلفظ الشرط لم يدؿ، وىو قوؿ بعض أصحا
رحمو اهلل. والدليل على ماقلناه اف الصحابة اختلفت فى إيجاب الغسل من 

< بدليل الخطاب 81الجماع من غير إنزاؿ ؛ فقاؿ بعضهم اليجب واحتجوا >
فى قوؿ النبى صلى اهلل عليو وسلم " الماء من الماء " وأنو لما أوجب من الماء  

ذكر أف " الماء من الماء "  دؿ على أنو ال يجب من غير ماء ومن أوجب
منسوخ فدؿ على ما ذكرناه وألف تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص 

 الخطاب فاقتضى بإطبلقو النفى واإلثبات كاإلستثناء. 
------------------- 

]قولو دليل الخطاب[ أى مفهـو المخالفة )قولو فيدؿ الخ( أى وىو المسمى 
مقيد آلخر وليس بشرط وال استثناء وال بمفهـو الصفة، والمراد بالصفة لفظ 

غاية )قولو فيدؿ على أنو الخ( أى ألف التبين مشروط بمجيء الفاسق والمفهـو 
معتبر على الصحيح فيجب العمل بو اذا لم يكن فاسقا ألف حسن الظن يعمل 
بو ىنا )قولو فيدؿ( أى تعليق الحكم على إحدى صفتى الغنم وىى السـو )قولو 

ى حنيفة( أى وإماـ الحرمين والغزالى منا )قولو اليدؿ( أى عامة اصحاب أب



تعليق الحكم على إحدى صفتى الشيء )قولو ماعداه( أى ما عدا الموصوؼ 
بتلك الصفة )قولو إف كاف( أى تعليق الحكم على إحدى صفتى الشيء )قولو 
بعض أصحاب أبى حنيفة( أى وىو الشيخ اإلماـ أبو الحسن الكرخى )قولو من 

اع الخ( أى وىو المسمى باإلكساؿ وىو أف يجامع الرجل فيفتر ذكره ببل الجم
إنزاؿ )قولو بدليل الخطاب( أى بمفهـو المخالفة )قولو الماء( أى ماء الغسل 
)قولو من الماء( أى المنى )قولو من الماء( أى رؤيتو )قولو أنو( أى استعماؿ 

جب( أى الغسل )قولو ذكر الماء )قولو من غير ماء( أى من غير رؤيتو )قولو أو 
الخ( أى لم يمنع من اإلستدالؿ بمفهـو ىذا الحديث لكنو ذكر الخ )قولو 
منسوخ( أى والناسخ ما رواه أبو ىريرة مرفوعا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم " اذا جلس بين شعبها األربع ثم جهدىا فقد وجب الغسل " متفق عليو 

لو فدؿ الخ( أى التفاؽ الفريقين على القوؿ وزاد مسلم " وإف لم ينزؿ " )قو 
بمفهـو المخالفة )قولو تخصيص الخطاب( أى تخصيص الحكم بمحل النطق 
والنفى عما عداه )قولو النفى( أى عما عدا  المذكور )قولو اإلثبات( أى 
للمذكور )قولو كاإلستثناء( أى كالخطاب المقيد باإلستثناء فإنو يقتضى المخالفة 

 ى والمستثنى منو فى الحكم وكذلك الصفة   بين المستثن
 

)فصل( وأما اذا علق الحكم بغاية فإنو يدؿ على أف ماعداىا بخبلفها، وبو      
< 81قاؿ أكثر من أنكر القوؿ بدليل الخطاب. ومنهم من قاؿ اليدؿ >

والدليل على ماقلناه ىو  أنو لوجاز أف يكوف حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها  
 عن أف يكوف غاية وىذا اليجوز. خرج

------------------- 
]قولو بغا ية[  ىى مد الحكم بإلى  أو حتى كقولو تعالى " ثم أتموا الصياـ  إلى 
الليل" و " فبل تحل لو من بعد حتى تنكح  زوجا غيره " )قولو ما عداىا( أى 

يختص بو حكمو )قولو بو( أى بمفهـو الغاية وىو أقوى من  مفهـو الشرط لما 
من الدليل الذى ذكره ىنا )قولو أكثر من الخ( أى منهم القاضى أبو بكر 
الباقبلنى والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى فإنهم قالوا بمفهـو الغاية 
وأنكروا مفهـو الصفة وىوالمراد بدليل الخطاب ىنا خاصة ال جميع أنواع مفهـو 

س بن سريج فإنو أنكر كبل من مفهومى المخالفة )قولو من قاؿ( أى كأبى العبا
الصفة والغاية)قولو ما قلناه( أى من أف تعليق الحكم بغاية يدؿ على أف ما 



عداىا بخبلفها )قولو خرج الخ( أى خرج الحكم عن كونو مغيا )قولو وىذا( أى 
 خروجو عن كونو غاية )قولو اليجوز( أى ألنو خبلؼ المفروض والواقع

 
علق الحكم على صفة بلفظ إنما كقولو صلى اهلل عليو  )فصل( وأما اذا     

وسلم " إنما األعماؿ بالنيات " وقولو صلى اهلل عليو وسلم " إنما الوالء لمن 
أعتق " دؿ أيضا على أف ما عداىا بخبلفها، وبو قاؿ كثير ممن لم يقل بدليل 

ه الخطاب. وقاؿ بعضهم اليدؿ على أف ماعداىا بخبلفها. وىذا خطأ ألف ىذ
اللفظة التستعمل إال إلثبات المنطوؽ بو ونفى ماعداه، أال ترى أنو ال فرؽ بين 
أف يقوؿ إنما فى الدار زيد وبين أف يقوؿ ليس فى الدار إال زيد وبين أف يقوؿ 
إنما اهلل واحد وبين أف يقوؿ ال إلو إال واحد، فدؿ على أنو يتضمن النفى 

 واإلثبات.
------------------- 

والء[ ىو صفة تشبو القرابة )قولو دؿ الخ( أى ألف إنما تفيد الحصر ]قولو ال
بالمنطوؽ أو بالمفهـو على خبلؼ )قولو ما عداىا( أى وىو المحصور فيو )قولو 
بخبلفها( يعنى خبلؼ الحكم المعلق بالصفة )قولو بو( أى بمفهـو الصفة )قولو  

لخ( أى ألف إنما تفيد كثير( أى كالغزالى  وأبى بكر الباقبلنى )قولو اليدؿ ا
تأكيد اإلثبات ال الحصر وىو الصحيح عند النحاة)قولو ما عداىا( أى ما عدا 
المتصف بتلك الصفة )قولو بخبلفها( أى بخبلؼ المتصف بها )قولو التستعمل 
الخ( أى فى اللغة العربية الفصحى بل ىى تفيد الحصر بالمنطوؽ أو المفهـو 

 غير المذكور )قولو اإلثبات( أى للمذكورعلى خبلؼ )قولو النفى( أى عن 
 

)فصل( فأما اذا علق الحكم على صفة فى جنس كقولو صلى اهلل عليو      
وسلم " فى سائمة الغنم زكاة " دؿ ذلك على نفى الزكاة عن معلوفة الغنم دوف 

< ومن أصحابنا من قاؿ يدؿ على نفيها عما عداىا فى جميع 82ماعداىا.>
ألف الدليل يقتضى النطق فإذا اقتضى النطق اإليجاب فى  األجناس. وىذا خطأ

 سائمة الغنم وجب اف يقتضى الدليل نفيها عن معلوفة الغنم.
------------------- 

]قولو فأما اذا علق الخ[ أى فهل يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة  مطلقا أو ىو 
علوفة اإلبل مخصوص بالمعلوفة من الغنم وجهاف )قولو دوف ماعداىا( أى من م



والبقر )قولو نفيها( أى الزكاة )قولو يدؿ الخ( أى نظرا الى السـو فقط لترتب 
الزكاة عليو فى غير الغنم فى غير ىذا الحديث )قولو عما عداىا الخ( أى عن 
المعلوفة مطلقا سواء كانت من اإلبل والبقر والغنم )قولو يقتضى( لعلو يقتفى 

 بمعنى يتبع
 

لق الحكم على مجرد اإلسم مثل أف يقوؿ فى الغنم زكاة فإف )فصل( فإذا ع     
ذلك اليدؿ على نفى الزكاة عما عدا الغنم. ومن أصحابنا من قاؿ يدؿ كالصفة. 
والمذىب األوؿ ألنو يخص اإلسم بالذكر وىو وغيره سواء، أال ترى أنهم 

ميعها يقولوف " إشتر غنما و إببل وبقرا " فينص على كل واحد منها مع إرادة ج
واليضم الصفة إلى اإلسم وىى وغيرىا سواء، أال ترى  أنهم اليقولوف " إشتر 

 <83غنما سائمة " وىى والمعلوفة سواء فافترقا. >
-------------------- 

]قولو فإذا علق الخ[ أى وىذا ىو المسمى بمفهـو اللقب أى اإلسم الجامد 
تعليق الحكم على مجرد الشامل للعلم الشخصى واسم الجنس )قولو يدؿ( أى  

االسم  على اف ماعداه بخبلفو )قولو كالصفة( أى وذلك ألف األسماء موضوعة 
لتمييز األجناس واألشخاص كإنساف وزيد والصفات موضوعة لتمييز النعوت 
واألحواؿ كطويل وقصير وقائم وقاعد فلما كاف التقييد بالصفات يدؿ على نفيو 

لك وألنو لو لم يوجب ذلك لما كاف عما عداه كاف التقييد باإلسم كذ
للتخصيص بالذكر فائدة والبلـز باطل وكذلك الملزـو )قولو المذىب( أى 
الصحيح )قولو أال ترى الخ(  أى فلو كاف قولهم إشتر غنما ينفى سواه من اإلبل 
والبقر لكاف ذكرىما بعد ذلك تناقضا )قولو واليضم الخ( أى فبل يقوؿ المتكلم 

ة وغيرىا ألنو تناقض من المتكلم )قولو وغيرىا( أى عدمها )قولو إشتر إببل سائم
أنهم اليقولوف الخ( أى وإنما يقولوف ذلك ألف السائمة بخبلؼ المعلوفة )قولو 

 فافترقا( أى الصفة ومجرد اإلسم، فالقياس حينئذباطل  
 

)فصل( اذا أدى القوؿ بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك      
لو  صلى اهلل عليو وسلم " التبع ماليس عندؾ " فإف دليلو يقتضى جواز مثل قو 

بيع ما ىو عنده واف كاف غائبا عن العين، واذا أجزنا ذلك لزمنا اف نجيز بيع 
ماليس عنده  ألف أحدا لم يفرؽ بينهما، واذا أجزنا ذلك سقط الخطاب وىو 



الدليل ويبقى قولو  صلى اهلل عليو وسلم " التبع ماليس عندؾ " فيسقط 
الخطاب ألف الدليل فرع  الخطاب واليجوز أف يعترض الفرع على األصل 

 باإلسقاط.
------------------- 

]قولو القوؿ بالدليل[ أى العمل بدليل الخطاب الذى ىو مفهـو المخالفة 
بجميع أنواعو)قولو الى إسقاط الخطاب( أى الى مناقضة المنطوؽ )قولو ماليس 

س فى ملكك ألنو سبب الورود)قولو فإف دليلو( أى مفهومو عندؾ( أى ما لي
المخالف )قولو ماىو عنده( أى ما ىو فى ملكو وتحت تصرفو )قولو واف كاف 
الخ( أى مع أف بيع المملوؾ الغائب عن العين اليجوز إال فى السلم مع شروطو 

فى )قولو لم يفرؽ بينهما( أى ألف عند تستعمل فى الحاضر القريب وفيما ىو 
 حوزتك وإف كاف بعيدا )قولو الف الدليل( أى دليل الخطاب

   
 ))الكبلـ فى المجمل والمبين((

 )باب ذكر وجوه المبين(
فأما المبين فهو ما استقل بنفسو فى الكشف عن المراد واليفتقر فى معرفة      

المراد إلى غيره. وذلك على ضربين : ضرب يفيد بنطقو وضرب يفيد بمفهومو. 
. فالنص كل لفظ دؿ على الحكم  فالذى يفيد بنطقو ىو النص والظاىر والعمـو

بصريحو على وجو ال احتماؿ فيو، وذلك مثل قولو عز وجل " محمد رسوؿ اهلل 
" وكقولو تعالى " والتقربوا الزنا " وال تقتلوا النفس التى حـر اهلل إال بالحق " 

ربع وعشرين من اإلبل وكقولو  صلى اهلل عليو وسلم " فى كل خمس شاة فى أ
 < وغيرذلك من األلفاظ الصريحة فى بياف األحكاـ.84فما دونها الغنم" >

-------------------- 
]قولو ما استقل الخ[ أى ما يكوف كافيا فى إفادة معناه )قولو الظاىر( أى ما 

احتمل أمرين وىو فى أحدىما أظهر )قولو كقولو صلى الخ( ىكذا فى جميع  
تقديم و تأخير واألصل ىكذا: فى أربع وعشرين من اإلبل فمادونها النسخ وفيو 

 الغنم فى كل خمس شاة
 



)فصل( وأما الظاىر فهو كل لفظ احتمل أمرين وفى أحدىما أظهر كاألمر      
والنهى وغيرذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعانى المخصوصة المحتملة 

 لغيرىا.
----------------- 

اىر[ أى كلفظ األسد )قولو وفى أحدىما أظهر( أى وىو فى ]قولو وأما الظ
أحدىما أظهر من اآلخر )قولو كاألمر والنهى( أى كصيغتى األمر والنهى فإف 

صيغة األمر عند تجردىا عن القرينة تدؿ على  الوجوب مع  انها  تحتمل  
تدؿ الندب و اإلباحة وغيرىما وكذا صيغة النهى فإنها عند تجردىا  عن القرينة 

على التحريم وتحتمل  احتماال مرجوحا معنى التنزيو )قولو المحتملة( صفة ثانية 
 لؤلنواع

 
)فصل( والعمـو كل لفظ عم شيئين فصاعدا كقولو تعالى " اقتلوا المشركين      

" وقولو تعالى "والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما" وغير ذلك، فهذه كلها من 
رفة المراد إلىغيره وإنما يفتقر إلى غيره فى معرفة المبين الذى اليفتقر فى مع

ماليس بمراد بو فيصح اإلحتجاج بهذه األنواع. وقاؿ أبو ثور وعيسى بن أباف 
العمـو اذا دخلو التخصيص صار مجمبل ال يحتج بظاىره وقاؿ أبو الحسن 
الكرخى إف خص بدليل متصل لم يصر مجمبل وإف خص بدليل منفصل صار 

قاؿ أبو عبد اهلل البصرى إف كاف حكمو يفتقر إلى شروط  < و 85مجمبل. >
كآية السرقة فهى مجملة اليحتج بها إال بدليل، وإف لم يفتقر إلى شروط لم 
يصر مجمبل. والدليل على ما قلناه ىو أف المجمل مااليعقل معناه من لفظو 

يفتقر ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره وىذه اآليات يعقل معناىا من لفظها وال
 فى معرفة المراد بها إلى غيرىا فهى كغيرىا من اآليات    

------------------- 
] قولو والعمـو كل الخ[ أى  لغة وأما اصطبلحا فهو شموؿ الخ كما مر )قولو 
فهذه( أى النص والظاىر  والعمـو )قولو فى معرفة ما ليس بمراد( أى ككوف 

العاـ مخصوصا وكوف الظاىر المراد بو  األمر للندب وكوف النهى  للتنزيو وكوف 
المرجوح )قولو بهذه األنواع( أى الثبلثة وىى النص والظاىر والعمـو )قولو أبو 
الثور وعيس بن أباف(  أى من كبار الحنفية )قولو اليحتج بظاىره( أى مطلقا 
)قولو إف خص( أى العاـ )قولو متصل( أى غير مستقل )قولو لم يصر مجمبل( 



حجة يعمل  بو )قولو صار مجمبل( أى ال يحتج بو سواء كاف  أى بل ىو 
المخصص متصبل أو منفصبل )قولو إف كاف الخ( أى حكم العاـ يمتنع تعلقو 
باإلسم العاـ ويفتقر الخ)قولو كآية سرقة( أى فإف الحكم وىو القطع يفتقر فى 

يكوف  تعليقو بعمـو اسم السارؽ الى شروط الينبىء ظاىر ىذا اإلسم عنها فبل
حجة فمن الشروط اعتبار النصاب وحرز المثل وكوف المسروؽ الشبهة فيو 
)قولو واف لم يفتقر( أى تعلق الحكم باإلسم العاـ، وذلك كقولو تعالى " اقتلوا 
المشركين " فإف لفظ المشركين بعد التخصيص بالذمى ينبىء عن الباقى  الذى 

التخصيص )قولو لم يصر( ىو الحربى  ببل توقف على تأمل فيكوف حجة بعد 
أى العاـ )قولو ماقلناه( أى من صحة اإلحتجاج بهذه األنواع الثبلثة )قولو وىذه 

 اآليات( أى الثبلث المذكورة وىى آية السرقة وقتل المشركين والزنا
 

)فصل( وأما مايفيد بمفهومو فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل      
 اب فأغنى عن اإلعادة.  الخطاب، وقد بينتها قبل ىذا الب

------------------ 
]قولو فحوى  الخطاب[ أى وىو المسمى بمفهـو الموافقة )قولو لحن 
الخطاب( أى ما دؿ عليو  اللفظ من المضمر الذى اليتم الكبلـ إال بو ويسمى 

 داللة اقتضاء  )قولو دليل  الخطاب( أى وىو  المسمى  بمفهـو المخالفة
 

 جمل()باب ذكر وجوه الم
وأما المجمل فهو ما اليعقل معناه من لفظو ويفتقر فى معرفة المراد إلى      

غيره وذلك على وجوه : منها أف يكوف اللفظ لم يوضع للداللة على شيء بعينو  
كقولو تعالى " وآتوا حقو يـو حصاده " وكقولو  صلى اهلل عليو وسلم " أمرت أف 

 فإذا قالوىا عصموا منى دماءىم وأموالهم أقاتل الناس حتى يقولو ال إلو إال اهلل
 < فإف الحق مجهوؿ الجنس والقدر فيفتقر إلى البياف.86إال بحقها " >

------------------- 
]قولو وأما المجمل الخ [ أى اصطبلحا وأما لغة فهو المبهم )قولو فإف الحق 

ذى ال الخ( أى فإف الحق الواجب إيتاؤه مجهوؿ الجنس والقدر معا والحق ال
عصمة للدـ مع   ثبوتو  فى   الحديث مجهوؿ الجنس   فقط  )قولو فيفتقر إلى 
البياف( أى فالحق  فى  اآلية بينت  جنسو آية الزكاة وىى قولو تعالى " وآتوا 



الزكاة " ويبن قدره قولو صلى  اهلل    عليو وسلم "  فيما سقت السماء العشر " 
الذى يسمى نصابا قولو صلى اهلل عليو  وبين القدر الذى يؤخذ منو الحق وىو

وسلم " ليس فيما دوف خمسة أوسق صدقة " وأما الحق فى الحديث المجهوؿ 
جنسا فقط فقد بينو قولو صلى اهلل عليو وسلم " اليحل دـ امرىء مسلم يشهد 
أف ال إلو إال اهلل وأنى رسوؿ اهلل إال بإحدى ثبلث الثيب الزانى والنفس بالنفس 

 ينو المفارؽ للجماعة "والتارؾ لد
 

)فصل( ومنها أف يكوف اللفظ فى الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع      
 على الحيض ويقع على الطهر فيفتقر الى البياف.

-------------------- 
]قولو ومنها[ أى من وجوه اإلجماؿ )قولو كالقرء( بفتح القاؼ  وضمها )قولو 

 شافعية على الطهر والحنفية على الحيضفيفتقر الى البياف( أى فحملو ال
 

)فصل( ومنها أف يكوف اللفظ موضوعا لجملة معلومة إال أنو دخلها إستثناء      
مجهوؿ كقولو عز وجل " أحلت لكم بهيمة األنعاـ إال ما يتلى عليكم غير 
محلى الصيد " فإنو قد صار مجمبل بما دخلو من اإلستثناء، ومن ىذا المعنى 

علم أنو مخصوص ولم يعلم ماخص منو، فهذا أيضا مجمل ألنو العمـو إذا 
 <87اليمكن العمل بو قبل معرفة ما خص منو >

----------------- 
]قولو األنعاـ[ أى وىى اإلبل والبقر  والغنم  )قولو من اإلستثناء( أى المجهوؿ، 

غير وقد بينو قولو تعالى " حرمت عليكم الميتة والدـ ولحم الخنزير وما أىل ل
اهلل بو والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم " 
اآلية )قولو ومن ىذا  المعنى( أى من قبيل المجمل بدخوؿ اإلستثناء المجهوؿ 
 )قولو فهذا ايضا مجمل( أى كما أف الجملة التى دخلها استثناء مجهوؿ مجملة 

 
سوؿ اهلل صلى الو عليو  وسلم فعبل )فصل( ومن ذلك أيضا أف يفعل ر      

يحتمل وجهين إحتماال واحدا مثل ما روى أنو جمع  فى السفر فإنو مجمل ألنو 
يجوز اف يكوف فى سفر طويل أو فى سفر قصير فبل يجوز حملو على أحدىما 
دوف اآلخر اال بدليل، وكذلك اذا  قضى فى عين تحتمل حالين إحتماال واحدا 



جل أفطر فأمره صلى الو عليو  وسلم بالكفارة فهو مجمل مثل اف  يروى اف الر 
فإنو يجوز أف  يكوف أفطر بجماع ويجوز أف يكوف أفطر بأكل فبل يجوز حملو 
على أحدىما دوف اآلخر إال بدليل، فهذه الوجوه ال يختلف المذىب فى 

 إجمالها  وافتقارىا إلى البياف. 
------------------- 

اإلجماؿ )قولو إال بدليل( أى وقد دؿ الدليل على  ]قولو ومن ذلك[ أى وجوه
أف الجمع فى سفر طويل )قولو إال بدليل( أى وقد دؿ الدليل على أف اإلفطار 

 بالجماع
 

)فصل( واختلف المذىب فى ألفاظ: فمنها قولو تعالى " وأحل اهلل البيع      
لى أحل البيع  وحـر الربا " وفيو قوالف ؛ قاؿ فى أحدىما ىو مجمل ألف اهلل تعا

وحـر الربا والربا ىو الزيادة وما من بيع إال وفيو زيادة وقد أحل اهلل البيع وحـر 
. وقاؿ فى القوؿ الثانى ليس بمجمل، وىو  الربا فافتقر الى بياف مايحل ومايحـر

 األصح الف البيع معقوؿ فى اللغة فحمل على العمـو اال فيما خصو الدليل
-------------------- 

ولو فى ألفاظ[ أى فى إجمالها )قولو قوالف( أى للشافعى  )قولو إال فيما ]ق
 خصو الدليل( أى وىو قولو  تعالى " وحـر الربا  ".

 
)فصل( ومنها اآليات التى ذكر فيها  األسماء الشرعية وىو قولو عز وجل "      

" وقولو وأقيموا الصبلة وآتوا الزكاة " وقولو " فمن شهد  منكم  الشهر فليصمو 
تعالى "  وهلل على الناس حج البيت " فمن أصحابنا من قاؿ ىى  عامة غير 
مجملة فتحمل الصبلة على كل دعاء والصـو على كل إمساؾ والحج على كل 
قصد إال ما قاـ الدليل عليو، وىذه طريقة من قاؿ ليس فى األسماء شيء 

ف ال يدؿ اللفظ < ومنهم من قاؿ ىى مجملة ألف المراد بها معا88منقوؿ. >
عليها فى اللغة وإنما تعرؼ من جهة الشرع فافتقر الى البياف كقولو عز وجل " 
وآتوا حقو يـو حصاده " وىذه طريقة من قاؿ إف ىذه  األسماء منقولة وىو 

 األصح.         
-------------------- 



نيها ]قولو ومنها[ أى مما اختلف المذىب فى إجمالو )قولو منقوؿ( أى من معا
اللغوية إلى معاف شرعية، و إنما الشارع أضاؼ الى معانيها اللغوية أمورا إعتبرىا 

 فيها كشروط وأركاف )قولو منقولة( أى من معانيها اللغوية الى  معاف شرعية
 

)فصل(  ومنها األلفاظ التى علق التحليل والتحريم فيها على أعياف كقولو      
قاؿ بعض أصحابنا إنها مجملة ألف العين ال تعالى " حرمت عليكم الميتة "، ف

توصف بالتحليل والتحريم  وإنما الذى يوصف بذلك أفعالنا وافعالنا غير 
. ومنهم من قاؿ إنها  مذكورة، فافتقر إلى بياف مايحـر من األفعاؿ مما اليحـر
ليست بمجملة، وىو األصح ألف التحليل  والتحريم فى مثل ىذا  إذا أطلق 

صرفات المقصودة فى اللغة أال ترى أنو اذا قاؿ لغيره حرمت عليك عقل منها الت
 ىذا الطعاـ عقل منو تحريم األكل، وما عقل المراد من لفظو لم يكن مجمبل 

-------------------- 
]قولو على أعياف[ أى ذوات  )قولو حرمت الخ( أى وكقولو تعالى " حرمت 

ـ " )قولو الميتة( أى تناولها )قولو عليكم أمهاتكم " و " أحلت لكم بهيمة األنعا
ألف العين الخ( أى ألنها غير مقدورة لنا )قولو فافتقر الخ( أى واليجوز تقدير  
كل األفعاؿ الندفاع الحاجة بواحد )قولو فى مثل ىذا(  أى تعليقهما على أعياف 
)قولو عقل( أى فهم عرفا )قولو أال ترى( أى وقولهم ليس اإلضمار لبعض بأولى 

اآلخر ممنوع بالعرؼ، فإنو يقتضى إضافة التحليل والتحريم الى الفعل من 
 المعين المقصود من تلك المعانى

 
)فصل( وكذلك اختلفوا فى األلفاظ التى تتضمن نفيا وإثباتا كقولو  صلى      

اهلل عليو وعلى آلو وسلم " إنما األعماؿ بالنيات  " وقولو صلى اهلل عليو وسلم 
لى " وما أشبهو ؛ فمنهم من قاؿ إف ذلك مجمل ألف الذى نفاه " النكاح إال بو 

ىو العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أف يكوف المراد بو نفى صفة غير 
< ومنهم من قاؿ ليس بمجمل، 89مذكورة فافتقر الى بياف تلك  الصفة. >

وىو األصح ألف صاحب الشرع الينفى واليثبت المشاىدات وإنما ينفى ويثبت 
ات، فكأنو قاؿ ال عمل فى الشرع إال بنية والنكاح فى الشرع إال بولى، الشرعي

 وذلك معقوؿ من اللفظ فبليجوز اف يكوف مجمبل.
--------------------- 



]قولو وما أشبهو[ أى كقولو صلى اهلل عليو وسلم " الصياـ لمن اليبيت النية من 
قدير الصحة أقرب  الليل ")قولو العمل( أى صحيح وىذا التقدير أولى ألف ت

الى  نفى الذات التى ىى الحقيقة ألف ما اليصح كالعدـ فى عدـ الجدوى وىو 
 اليوافق الشرع بخبلؼ ما اليكمل

 
)فصل( وكذلك اختلفوا فى قولو صلى اهلل عليو وسلم " رفع عن أمتى       

الخطأ والنسياف "فمنهم من قاؿ ىو مجمل ألف الذى رفعو ىو الخطأ وذلك 
يجب أف يكوف المراد بها معنى غير مذكور فافتقر الى البياف. ومنهم موجود ف

من قاؿ غير مجمل وىو األصح ألنو معقوؿ المعنى فى اللغة، أال ترى أنو اذا  
قاؿ لعبده رفعت عنك جنايتك عقل منو رفع المؤاخذة بكل مايتعلق بالجناية من 

 التبعات فدؿ على أنو )غير( مجمل 
------------------ 

]قولو والنسياف[ تمامو " وما استكرىوا عليو"  )قولو وذلك موجود( أى متحقق  
فى الواقع، فبل بد من تقدير شيء وىو متردد  بين أمور الحاجة إلى جميعها 
والمرجح لبعضها فكاف مجمبل )قولو فيجب الخ( أى   لتصحيح الكبلـ )قولو 

غير مجمل( أى ألف العرؼ  بها( أى  بالخطأ والنسياف ومااستكرىوا  عليو )قولو
يقتضى بأف المراد رفع المؤاخذة )قولو معقوؿ   المعنى( أى فمعنى الحديث: 
رفع عن أمتى المؤاخذة والعقوبة بها )قولو غير( كلمة غير الواقعة بين القوسين 

 ليست موجودة فى جميع النسخ زدناىا وىى الزمة
 

فمنهم من قاؿ ىو والمجمل  )فصل( وأما المتشابو فاختلف أصحابنا فيو ؛     
واحد، ومنهم من قاؿ المتشابو ما استأثر اهلل تعالى بعلمو ومالم يطلع عليو أحدا 

< ومن   الناس من قاؿ المتشابو ىو القصص واألمثاؿ والحكم 91من خلقو >
والحبلؿ والحراـ  ومنهم من قاؿ  المتشابو الحروؼ المجموعة فى أوائل السور  

لك. والصحيح ىو األوؿ ألف حقيقة المتشابو ما اشتبو كألمص وألمر وغير ذ
 معناه، وأما ماذكروه  فبل يوصف بذلك. 

------------------ 
]قولو ىو والمجمل واحد[ أى ألف كبل منهما اليعقل معناه من لفظو )قولو 
المتشابو الخ( أى وعليو الحنفية، وىذه طريقة السلف ومذىب عامة أىل السنة 



كوا بأف السؤاؿ عنو بدعة بناء على أف الوقف على " إال اهلل " والجماعة حتى ح
)قولو ما استأثر الخ( أى  كخروج الدجاؿ )قولو ماذكروه( أى من األقواؿ 

 الثبلثة فى معنى المتشابو
 

 )باب الكبلـ فى البياف ووجوىو(
اعلم أف البياف ىو الدليل الذى يتوصل بصحيح النظر إلى ماىو دليل عليو.      

 قاؿ بعض أصحابنا ىو إخراج الشيء من حيز اإلشكاؿ إلى حيز التجلى.و 
------------------- 

]قولو البياف الخ[ أى اصطبلحا واما لغة فهو عبارة عن اإلظهار )قولو يتوصل( 
أى يمكن أف يتوصل )قولو بصحيح النظر( أى النظر الصحيح فيو )قولو الى ما 

إخراج الخ( أى فاإلتياف بالظاىر من غير الخ( أى وىو المطلوب الخبرى )قولو 
قولو حيز( أى المكاف أو الصفة فإضافتو )سبق إشكاؿ يسمى بيانا اصطبلحا 

 الى اإلشكاؿ بيانية أى حيز  ىو اإلشكاؿ
)فصل( ويقع البياف بالقوؿ ومفهـو القوؿ والفعل واإلقرار واإلشارة والكتابة       

عليو وسلم " فى الرقة ربع  العشر " وقولو فأما البياف بالقوؿ فكقولو صلى اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم " فى خمس من اإلبل شاة ". وأما المفهـو فقد  يكوف 
تنبيها كقولو تعالى " فبلتقل لهما أؼ " فيدؿ على أف الضرب  أولى بالمنع، وقد 
يكوف دليبل كقولو  صلى اهلل عليو وسلم " فى سائمة الغنم زكاة " فيدؿ على أنو 

< وأما بالفعل فمثل بياف مواقيت الصبلة وأفعالها 91زكاة فى المعلوفة. >ال
والحج ومناسكو بفعلو صلى اهلل عليو وسلم. وأما اإلقرار فهو كما روى أنو رأى 
قيسا يصلى بعد الصبح ركعتين فسألو فقاؿ ركعتا الفجر ولم ينكر، فدؿ على 

صلى اهلل عليو وسلم " الشهر جواز التنفل بعد  الصبح. وأما اإلشارة فكما قاؿ 
ىكذا وىكذا " وحبس إبهامو فى الثالثة . وأما الكتابة  فكما بين فرائض الزكاة 
وغيرىا من األحكاـ فى كتب كتبها. وأما القياس فكما نص على أربعة أعياف فى 

 الربا ودؿ القياس على أف غيرىا من المطعومات مثلها.
-------------------- 

ة[ بكسرالراء وفتح القاؼ الفضة، واألصل الورؽ حذفت الواو ]قولو فى الرق
وعوض عنها الهاء )قولو تنبيها( أى باألدنى  إلى األعلى، أو باألعلى إلى األدنى 

)قولو فمثل بياف الخ( أى وكل ذلك مذكور فى كتب الحديث )قولو قيسا( أى  



صلى اهلل  قيس ابن عمرو  )قولو يصلى بعد الصبح الخ( أى وقد كاف النبى 
عليو وسلم نهى عن الصبلة  بعد صبلة  الفجر حتى   تطلع   الشمس )قولو 
فدؿ( أى عدـ إنكاره )قولو جواز التنفل( أى بنافلة لها سبب )قولو ىكذا الخ( 
أى  فإشارتو باإلبهاـ بالمرة الثالثة تدؿ على أف الشهر تارة يكوف تسعا وعشرين 

وما )قولو فى كتب كتبها( أى وىى مذكورة فى  يوما كما أنو  تارة يكوف  ثبلثين ي
كتب الحديث )قولو نص( أى الشارع فى الحديث )قولو أربعة أعياف( أى من 
المطعومات وىى التمر والبر والشعير والطمح )قولو مثلها( أى فى حرمة بيعها 

 بجنسها متفاضبل، أو متساوية لكن أحدىما نسيئة
 

 )باب تأخير البياف(
أخير البياف عن وقت الحاجة ألنو اليمكن  اإلحتفاؿ من غير واليجوز ت     

< 92بياف. وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيو ثبلثة  أوجو: أحدىا يجوز، >
وىو  قوؿ أبى العباس وأبى سعيد اإلصطخرى وأبى بكر القفاؿ. والثانى أنو 

لة. اليجوز، وىو قوؿ أبى بكر الصيرفى وأبى إسحق  المروزى، وىو قوؿ المعتز 
، وىو قوؿ أبى  والثالث أنو يجوز تأخير بياف المجمل واليجوز تأخير بياف العمـو
الحسن الكرخى . ومن الناس من قاؿ يجوز ذلك فى األخبار دوف األمر 
والنهى. ومنهم من  قاؿ يجوز فى األمر والنهى دوف  األخبار. والصحيح أنو 

تثاؿ فجاز كتأخير بياف يجوز فى جميع ما ذكرناه ألف تأخيرىا ال يخل باإلم
 النسخ.  

-------------------- 
]قولو اليجوز[ أى اليقع )قولو تأخير البياف( أى لمجمل أو ظاىر لم يرد  ظاىره 
)قولو عن وقت الحاجة( أى حاجة المكلفين الى الفعل  وىو الوقت الذى قاـ 

بما اليطاؽ الدليل  على إيقاع الفعل فيو )قولو اليمكن الخ( أى فيكوف تكليفا 
وىو اليجوز على األصح )قولو اإلحتفاؿ( ىكذا فى أكثر النسخ ولعلو اإلمتثاؿ 
)قولو عن وقت  الخطاب( أى بالمجمل أو الظاىر كالعاـ  إلى وقت الحاجة 
إلى الفعل)قولو ابى العباس( أى ابن سريج )قولو أبى بكر القفاؿ( أى األصولى 

الفقيو)قولو انو  اليجوز( أى  وىو محمد بن على بن إسماعيل الشاشى ال
ألخبللو بالفهم ألف المجمل اليفهم منو شيء  والظاىر  يفهم منو غير  المراد 
( أى و  )قولو تأخير بياف المجمل( أى  عن وقت الخطاب )قولو بياف العمـو



بياف المطلق ألف لكل منهما ظاىرا يحمل عليو فلو تأخر بيانهما عن وقت ورود 
منو غير المراد وعمل بموجبو )قولو أبوبكر الكرخى( أى من الخطاب بهما لفهم 

، بل البد من مقا  الحنفية، فبل يجوز عنده تأخير المخصص المستقل عن العمـو
رنتو اياه بخبلؼ مذىبنا الشافعى حيث ال يشترط المقارنة. فيو بل  يجوز 

مبل التأخير )قولو دوف األمر والنهى( أى ألنهما محل التكاليف اعتقادا وع
فبليجوز تأخير بيانهما للزـو التكليف بما اليطاؽ )قولو يجوز فى األمر والنهى( 

 أى ألف بيانهما يحصل عند الحاجة الى الفعل الذى ىو المقصود األصلى
    

 ))الكبلـ  فى النسخ((
 )باب بياف النسخ  والبداء (

س الظل والنسخ فى اللغة يستعمل فى الرفع  واإلزالة يقاؿ نسخت الشم     
ونسخت الرياح اآلثار إذا أزالتها، ويستعمل فى النقل يقاؿ نسخت الكتاب اذا  

< وأما فى الشرع على الوجو 93نقلت مافيو وإف لم تزؿ شيئا عن مواضعو. >
األوؿ فى اللغة وىو اإلزالة فحده الخطاب الداؿ على ارتفاع الحكم الثابت 

بو مع تراخيو عنو. واليلـز ماسقط بالخطاب المتقدـ على وجو لواله لكاف ثابتا 
عن اإلنساف بالموت، فإف ذلك ليس بنسخ ألنو ليس بخطاب. وال يلـز رفع 
ماكانوا عليو كشرب الخمر وغيره، فإنو ليس بنسخ ألنو لم يثبت بخطاب. 
واليلـز ما أسقطو بكبلـ متصل كاإلستثناء والغاية كقولو تعالى " ثم اتموا الصياـ 

ليس بنسخ ألنو غير متراخ عنو. وقالت المعتزلة ىو الخطاب الى الليل " فإنو 
الداؿ على أف مثل الحكم الثابت المنسوخ غير ثابت على وجو  لواله لكاف 
ثابتا بالنص األوؿ. وىذا فاسد ألنو اذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيبل لما ثبت 

، وقد بينا بالخطاب األوؿ ألف مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيلو بالناسخ
 أف النسخ فى اللغة ىو اإلزالة والرفع. 
------------------- 

]قولو يستعمل فى النقل[ أى ومنو قولو تعالى " انا كنا نستنسخ ماكنتم  تعملوف 
" )قولو الخطاب( ىذا شامل للفظ والفحوى والمفهـو )قولو على ارتفاع 

مستمرا فى جميع األزمنة الحكم(  أى من حيث  تعلقو بالفعل )قولو  ثابتا( أى 
المستقبلة )قولو ما سقط( أى من الحكم )قولو بالموت( أى والجنوف )قولو  
كانوا( أى فى أياـ الجاىلية )قولو كشرب الخمر( أى فإف الناس يشربوف الخمر 



فى أياـ الجاىلية )قولو فإنو( أى رفعو بالخطابات الواردة )قولو بخطاب( أى 
 )قولو ماثبت( ما نافية  شرعى )قولو ىو( أى النسخ 

 
)فصل( والنسخ جائز فى الشرع. وقالت طائفة من اليهود اليجوز، وبو قاؿ      

شرذمة من المسلمين. وىذا خطأ ألف التكليف فى قوؿ بعض الناس إلى اهلل 
< وعلى قوؿ بعضهم التكليف على سبيل المصلحة 94تعالى يفعل ما يشاء، >

ف يشاء فى وقت تكليف فرض  وفى وقت ؛ فإف كاف الى  مشيئتو فيجوز أ
إسقاطو، وإف كاف على وجو المصلحة فيجوز أف تكوف المصلحة فى وقت فى 

 أمر وفى وقت آخر فى غيره، فبل وجو للمنع منو.
------------------- 

]قولو جائز[ أى جوازا عقليا عند المسلمين )قولو طائفة من  اليهود( وىم 
مسلمين( أى جماعة قليلوف منهم، قاؿ اآلمدى الشمعونية )قولو شرذمة من ال

ولم يخالف فى ذلك من المسلمين سوى أبى مسلم محمد بن بحر األصفهانى 
المعتزلى الملقب بالجاحظ )قولو بعض الناس( أى وىم أىل السنة والجماعة 
)قولو إلى اهلل  الخ( أى بحكم المالكية من غير نظر الى حكمة ومصلحة )قولو 

المعتزلة )قولو تكليف فرض( أى كما لو أمر بصياـ فى نهار  بعضهم( أى وىم
رمضاف ونهى عنو يـو  العيد)قولو فبل وجو للمنع منو( أى من النسخ ألف 

 المصالح مما تختلف باختبلؼ األشخاص واألحواؿ واألزمنة
 

)فصل( وأما  البداء فهو أف يظهر لو ما كاف خفيا عليو من قولهم بدا لى      
ظهر لو. وذلك اليجوز فى الشرع، وقاؿ بعض الرافضة  يجوز البداء الفجر اذا 

 على اهلل تعالى وقاؿ منهم زرارة بن أعين  فى شعره:
 فتلك  أمارات   تجيء  بوقتها<>ومالك عما قػدراهلل مذىػب
 ولوال البػدا  سميتو غير ىائب<>وذكر البدا نعت لمن يتقلػب

 ر دىػرىا تتلهػبولوال البدا ما كاف فيو تصرؼ<>وكاف كنا
 وكاف كضوء  مشرؽ  بطبيعة<>وباهلل عن ذكر الطبائع يرغب

وزعم بعضهم أنو يجوز على اهلل تعالى البداء فيما لم يطلع عليو عباده، وىذا 
خطأ ألنهم إف أرادوا بالبداء مابيناه من أنو يظهر لو ما كاف خفيا عنو فهذا كفر 

ف كانوا أرادوا بو تبديل العبادات وتعالى اهلل عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وإ



< الننكره إال أنو اليسمى بداء ألف حقيقة البداء مابينا 95والفروض فهذا >
 ولم يكن لهذا القوؿ وجو.

-------------------- 
]قولو خفيا[ أى فى الزماف الماضى )قولو ومن قولهم بدا الخ( أى ومنو قولو 

تسبوف" )قولو الرافضة( ىم طائفة من تعالى "وبدالهم من اهلل مالم  يكونوا يح
الشيعة )قولو زرارة( ىو أبو الحسن عبد اهلل بن محمد )قولو فى شعره( يخبر  
عن عبلمات ظهور المهدى )قولو فتلك الخ( ىذا البيت من زيادتى )قولو 
سميتو( أى وأخبرت عن خروج اإلماـ المهدى بتعيين )قولو الننكره( أى بل 

ى بداء( أى بل يسمى نسحا )قولو لهذا القوؿ( أى ذلك جائز )قولو اليسم
 بجواز البداء لو تعالى )قولو وجو( أى دليل صحيح يصح اإلعتماد عليو عندنا

 
)فصل( فأما نسخ الفعل قبل دخوؿ وقتو فيجوز، وليس ذلك ببداء. ومن      

أصحابنا من  قاؿ اليجوز ذلك، وىو قوؿ المعتزلة وزعموا  أف ذلك بداء. 
على جواز ذلك اف اهلل تعالى أمر إبراىيم عليو السبلـ بذبح ابنو ثم  والدليل

نسخو قبل وقت الفعل فدؿ على جوازه. والدليل على أنو  ليس ببداء ما بيناه 
 من أف البداء ظهور ما كاف خفيا عنو  وليس فى النسخ  قبل الوقت ىذا المعنى.

-------------------- 
المكلف بوحوبو عليو )قولو قبل دخوؿ وقتو( ]قولو نسخ الفعل[ أى بعد علم 

أى قبل التمكن من فعلو، أما بعده فبل خبلؼ )قولو من قاؿ( وىو أبو بكر 
الصيرفى )قولو اليجوز( أى لعدـ استقرار التكليف وىو إنما يستقر بعد دخوؿ 
الوقت ومضى زماف يسع، ورفعو قبل ذلك رفع لما لم يستقر فبل يجوز عقبل. 

توقف الجواز العقلى على استقرار التكليف وانما يتوقف على والجواب منع 
وجود اصل التكليف، وفائدتو اإلبتبلء للعـز ووجوب اإلعتقاد  )قولو بذبح ابنو(  
وىو اسماعيل عليو  السبلـ  عند حمهور العلماء وقيل إسحاؽ عليو السبلـ 

نى( أى ظهور )قولو قبل وقت الفعل(  أى قبل التمكن من الفعل )قولو ىذا المع
 ماكاف خفيا عنو

 
 )باب بياف ما يجوز نسخو من األحكاـ ومااليجوز(



اعلم أف النسخ اليجوز إال فيما يصح وقوعو على وجهين كالصـو والصبلة      
والعبادات الشرعية. فأما ما ال يجوز أف يكوف إال على وجو واحد مثل التوحيد 

< 96جوز فيو النسخ. >وصفات الذات كالعلم  والقدرة وغيرذلك فبل ي
وكذلك ما أخبر اهلل عز وجل عنو من أخبار القروف الماضية واألمم السالفة، 
فبليجوز فيها النسخ وكذلك ما أخبر عن وقوعو فى المستقبل كخروج الدخاؿ 
وغير ذلك، لم يجز فيو النسخ. وحكى إف أبى بكر الدقاؽ أنو قاؿ ما ورد من 

" والمطلقات  يتربصن بأنفسهن  ثبلثة قروء "  األمر بصيغة الخبر كقولو عز وجل
اليجوز نسخو .ومن الناس من قاؿ اليجوز مطلقا. والدليل على القائل األوؿ أف 
قولو تعالى " والمطلقات يتربصن " وإف كاف لفظو لفظ  الخبر إال أنو أمر، أال 
ترى أنو يجوز أف يقع فيو المخالفة،  ولو كاف خبرا لم يصح أف يقع فيو 

مخالفة، واذا ثبت أنو أمر  جاز نسخو كسائر األوامر. والدليل على القائل ال
 اآلخر أنا إذا جوزنا النسخ فى الخبر صار أحد الخبرين كذبا وىذا اليجوز. 

-------------------- 
]قولو فيما[ أى حكم شرعى )قولو على وجهين( أى المشروعية وعدمها أو 

لخ(  أى فإف الصـو والصبلة والعبادات التوقيت والتأبيد  )قولو كالصـو ا
الشرعية يصح اف  تكوف مؤقتة الى غاية ويحتمل أف ال تكوف كذلك )قولو  وغير 
ذلك( أى مما يؤدى نسخو إلى كذب )قولو بصيغة الخبر( وعدولو تعالى فى 
اآلية الى المضارع لسرعة امتثاؿ المكلف ألنو اذا ورد اإلنشاء بصيغة الخبر كاف 

لف فى قبوؿ اإلمتثاؿ )قولو مطلقا( أى  سواء كاف ماضيا أو مستقببل أدعى للمك
وعدا أو وعيدا، وعليو اإلماـ الرازى)قولو إال أنو أمر( أى معناه معنى األمر فهو 

انشاء معنى والنظر إلى المعنى ال إلى  اللفظ )قولو أحد الخبرين( أى الناسخ  
 نقيضينوالمنسوخ )قولو صار الخ( أى وإال لـز اجتماع 

  
 

)فصل( وكذلك اليجوز نسخ اإلجماع ألف اإلجماع اليكوف إال بعد موت      
 رسوؿ اهلل  صلى اهلل  عليو وسلم والنسخ اليجوز بعد موتو.

--------------------- 
]قولو وكذلك[ أى عدـ جواز النسخ )قولو نسخ اإلجماع( أى نسخ الحكم 

لناسخ البد أف يكوف متأخرا، ولو كاف الثابت باالجماع )قولو والنسخ الخ( أى وا



متقدما على ذلك اإلجماع لكاف إجماعهم على خبلؼ ما اقتضاه خطاء، وىو 
 غير متصور من األمة

 
)فصل( وكذلك اليجوز نسخ القياس ألف القياس تابع األصوؿ واألصوؿ      

< ثابتة فبل يجوز نسخ تابعها. فأما اذا ثبت الحكم فى عين بعلة وقيس 97>
يها غيرىا ثم  نسخ الحكم فى تلك العين بطل الحكم فى الفرع المقيس عل

عليو.ومن أصحابنا من قاؿ اليبطل وىو قوؿ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل، 
وىذا غير صحيح ألف الفرع تابع لؤلصل فإذا بطل الحكم فى األصل بطل  فى 

 الفرع. 
--------------------- 
)قولو نسخ  القياس( أى نسخ الحكم ]قولو كذلك[ أى عدـ جواز النسخ 

الثابت بالقياس مطلقا )قولو ثابتة( أى دائمة وباقية  فيدـو حكم القياس بدوامها 
)قولو تابعها( أى مع بقائها )قولو نسخ الحكم( أى بنص آخر مشتمل على علة 
متحققة فى الفرع المقيس عليو )قولو اليبطل( أى الحكم فى الفرع المقيس 

 عليو
 

 ياف وجوه النسخ()باب ب
)فصل( اعلم أف النسخ يجوز فى الرسم دوف الحكم كآية " الشيخ      

والشيخة إذا زنيا فارجموىا البتة " فهذا نسخ رسمو، وحكمو باؽ. ويجوز فى 
الحكم دوف الرسم كالعدة كانت حوال ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا، ورسمها 

. ويجوز فى الرسم والحكم  باؽ وىو قولو " متاعا إلى الحوؿ غير إخراج "
< كاف بعشر رضعات وكاف مما يتلى فنسخ الرسم 98كتحريم الرضاع، >

والحكم جميعا. وذىب طائفة إلى أنو اليجوز نسخ الحكم  وبقاء التبلوة ألنو 
يبقى الدليل والمدلوؿ معو. وقالت طائفة  اليجوز نسخ التبلوة مع بقاء الحكم 

اف يرتفع األصل ويبقى التابع. وىذا خطأ ألف  ألف الحكم تابع للتبلوة فبليجوز
التبلوة والحكم فى الحقيقة حكماف فجاز رفع أحدىما وتبقية اآلخر كما تقوؿ 

 فى عبادتين يجوز أف تنسخ احداىما وتبقى األخرى         
--------------------- 



]قولو فى الرسم دوف الحكم[ أى فبل يثبت للمنسوخ رسما ماثبت للقرآف من 
األحكاـ)قولو كآية  الشيخ الخ(  فقد روى إمامنا الشافعى والترمذى وغيرىما 
عن عمر رضى اهلل عنو انو قاؿ مما أنزؿ اهلل فى كتابو " الشيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموىما البتة " والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة )قولو وحكمو 

لمحصنين كماأحرجو الشيخاف)قولو  باؽ( أى ألنو صلى اهلل عليو وسلم قد رجم ا
كالعدة( أى لقولو  تعالى " والذين يتوفوف منكم ويذروف ازواجا وصية ألزواجهم 
متاعا  إلى الحوؿ غير  اخراج " )قولو ثم نسخت بأربعة أشهر(  أى لقولو تعالى 
" والذين   يتوفوف منكم ويذروف أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة  أشهر وعشرا " 

سمها( أى رسم آية  العدة فى الحوؿ )قولو كتحريم الرضاع الخ( فقد )قولو ور 
روى مسلم عن عائشة رضى اهلل   عنها أنها قالت  " كاف فيما أنزؿ عشر  
رضعات  يحرمن " فتوفى رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو  وسلم وىى تتلى فى  

خ القرآف )قولو جميعا( أى فنسخ رسم العشر وحكمو معا، وأماالخمس  فنس
رسمو وبقى حكمو ألف الصحابة لما جمعوا  القرآف لم يثبتوىا رسما، وحكمها 
باؽ عندىم )قولو حكماف( أى أمراف مستقبلف ال تبلـز بينهما فى الوجود وال 

 فى اإلنتفاء
 

)فصل( ويجوز النسخ إلى غير بدؿ كالعدة نسخ مازاد على أربعة أشهر      
ى بدؿ كنسخ القبلة من بيت المقدس  وعشرا  إلى غير بدؿ. ويجوز  النسخ إل

إلى الكعبة. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ  كنسخ مصابرة الواحد 
للعشرة نسخ إلى اثنين. ويجوز إإلى ما ىو أغلظ منو كالصـو  كاف مخيرا بينو 
وبين الفطر  ثم نسخ إلى اإلنحتاـ بقولو عز وجل " فمن شهد  منكم  الشهر 

فى الحظر  إلى اإلباحة كقولو  تعالى " علم  اهلل   فليصمو ". ويجوز النسخ
انكم تختانوف أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلف  باشروىن " حـر عليهم 

< وقاؿ بعض أصحابنا اليجوز النسخ الى ما  99المباشرة ثم أبيح لهم ذلك.>
ىو أغلظ من المنسوخ، وىو قوؿ أىل الظاىر. وىذا خطأ ألنا وجدنا ذلك فى 

ع وىو التخيير بين الصـو  والفطر الى انحتاـ الصـو وألنو اذا جاز أف الشر 
 يوجب تغليظا لم يكن فؤلف يجوز أف ينسخ واجبا بما ىو أغلظ أولى   

---------------------- 



]قولو ويجوز الخ[ أى وعليو الجمهور )قولو  إلى غير بدؿ( أى من حكم  
لو ويجوز الخ( وىذا الخبلؼ فيو شرعى )قولو كالعدة( أى وكصدقة النجوى )قو 

)قولو نسخ القبلة(  أى كنسخ استقباؿ القبلة، فقد روى البخارى عن  البراء أنو 
لما قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  صلى  نحو  بيت المقدس ستة عشر 
شهرا وكاف صلى اهلل عليو وسلم يحب أف يتوجو الى الكعبة فأنزؿ اهلل تعالى " 

وجهك فى السماء  فلنولينك قبلة ترضاىا " اآلية )قولو النسخ قد  نرى تقلب 
الى أخف( أى نسخ األشد الى األخف )قولو الى اثنين( أى الى مصابرة اثنين 
للعشرة )قولو ويجوز الخ( وعليو الجمهور خبلفا للظاىرية )قولو الى ما ىو 

لقولو  أغلظ( أى نسخ األخف الى ما الخ )قولو وبين الفطر(  أى مع الفدية
تعالى " وعلى الذين يطيقونو  فدية طعاـ مسكين " قولو يطيقونو أى ال يطيقونو  
)قولو  ثم نسخ( أى كونو مخيرا بين  الصـو والفطر )قولو حـر الخ( أخرج 
البخارى عن البراء قاؿ كاف لما نزؿ صـو رمضاف كانوا اليقربوف النساء رمضاف  

)قولو والمباشرة(   " علم اهلل " الخكلو فكاف رجاؿ يخونوف أنفسهم فأنزؿ اهلل
أى مباشرة النساء )قولو اليجوز الخ( أى واستدلوا  على ىذا بقولو تعالى " يريد  

 اهلل بكم اليسر و اليريد بكم العسر" والنقل الى األثقل واألغلظ تعسير.
 

 )باب بياف ما يجوز بو النسخ ومااليجوز(
تعالى  " ماننسخ من آية أو ننسها نأت ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقولو      

 بخير منها أو مثلها ".
------------------- 

]قولو نسخ الكتاب بالكتاب[ أى نسخ بعض آى الكتاب ببعضها )قولو بخير( 
 أى فى النفع والثواب او فى أحدىما فقط

 
)فصل(  وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ  الكتاب      

اد باآلحاد، والتواتر بالتواتر، واآلحاد بالتواتر.فأما التواتر باآلحاد بالكتاب؛ اآلح
 فبل يجوز ألف التواتر يوجب العلم فبل يجوز نسخو بما يوجب الظن.

-------------------- 



]قولو اآلحاد[ أى وىو ما لم يروه جمع يستحيل تواطؤىم على الكذب )قولو 
ازه  عقبل فبل خبلؼ )قولو العلم( فبل يجوز( أى وقوعو عند الجمهور وأما جو 

 أى علم اليقين
 

< 111)فصل( ويجوز نسخ الفعل بالفعل ألنهما كالقوؿ مع القوؿ، >     
وكذلك نسخ القوؿ بالفعل، والفعل بالقوؿ. ومن الناس من قاؿ اليجوز نسخ 
القوؿ بالفعل. والدليل على جوازه اف الفعل كالقوؿ فى البياف فكما يجوز بالقوؿ 

 بالفعل. جاز
-------------------- 

]قولو نسخ الفعل بالفعل الخ[ أى فعل الرسوؿ، مثالو ما ثبت فى الصحيح من 
قيامو صلى اهلل  عليو وسلم للجنازة ثم ترؾ فكاف ذلك ناسخا )قولو نسخ القوؿ 
بالفعل( مثالو أنو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " 

ا ولم  يجلده فكاف ذلك ناسخا لجلد من ثبت عليو الرجم )قولو ثم رجم ماعز 
 فكما يجوز( أى النسخ أو البياف

 
)فصل( وأما نسخ السنة بالقرآف ففيو  قوالف: أحدىما اليجوز ألف اهلل      

تعالى جعل السنة بيانا للقرآف  فقاؿ تعالى " لتبين للناس مانزؿ اليهم  " فلو 
لجعلنا القرآف بيانا للسنة. والثانى أنو  يجوز.  وىو  جوزنا  نسخ السنة بالقرآف

الصحيح  ألف القرآف أقوى من السنة، فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فؤلف يجوز 
 بالقرآف أولى.

-------------------- 
]قولو لجعلنا القرآف بيانا للسنة[ أى والشيء الواحد  يكوف مبينا ومبينا. قلنا 

انا  للسنة ألنهما معا من عند اهلل فيجوز اف يكوف كل المانع من كوف  القرآف بي
منهما مبينا  لآلخر، فالمراد  بالذكر فى اآلية المذكورة ىو المنزؿ أعم من أف 
يكوف قرآنا أو سنة وقد   قاؿ تعالى " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " 

ر الفقهاء والسنة من جملة الشيء  )قولو والثانى أنو يجوز( أى وعليو جمهو 
والشافعية كنسخ تحريم مباشرة الصائم أىلو ليبل بالسنة بقولو تعالى " أحل لكم 
ليلة  الصياـ الرفث  الى نسائكم " )قولو فؤلف يجوز( أى نسخ السنة )قولو 

 أولى( أى وألف الناسخ فى الحقيقة ىو اهلل والكل من عنده



 
السمع. ومن أصحابنا  )فصل( وأما نسخ القرآف بالسنة فبليجوز من جهة     

من قاؿ اليجوز  من جهة السمع  وال من جهة العقل. واألوؿ أصح وقاؿ 
أصحاب أبى حنيفة يجوز بالخبر المتواتر، وىو قوؿ  أكثر المتكلمين، 

< وحكى ذلك  عن أبى العباس  بن سريج . والدليل على ذلك  من 111>
ل  على أنو اليجوز من جهة العقل  أنو ليس فى العقل ما يمنع جوازه، والدلي

جهة السمع  قولع  تعالى " ما ننسخ من  آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
" والسنة ليست مثل القرآف أال ترى أنو اليثاب على تبلوة السنة كما يثاب على 

 تبلوة القرآف وال إعجاز فى لفظو كما فى لفظ القرآف، فدؿ على أنو ليس مثلو
--------------------- 

]قولو بالسنة[ أى مطلقا )قولو من جهة السمع( أى من جهة أدلة السمع، وأما 
من جهة العقل فيجوز )قولو األوؿ( أى القوؿ بعدـ  الجواز سمعا )قولو أصح( 
أى لؤلدلة السمعية على امتناعو منها ما يأتى )قولو ذلك( أى جواز نسخو بها 

 أى ماذكر من السنة)قولو فدؿ( أى ىذا الدليل )قولو أنو(  عقبل
 

)فصل( وأما النسخ  باإلجماع فبل يجوز ألف اإلجماع حادث بعد موت      
النبى صلى اهلل عليو وسلم  فبل يجوز أف ينسخ  ما يتقرر فى شرعو، ولكن 
يستدؿ باإلجماع على النسخ، فإف األمة ال تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناىم قد 

 دلنا ذلك على أنو منسوخ. أجمعوا على خبلؼ ما ورد بو الشرع 
------------------- 

]قولو باإلجماع [ أى على حكم معارض لحكم آخر )قولو يستدؿ الخ( أى 
فاإلجماع حينئذ كاشف عن التأخر والنسخ ال أنو ناسخ )قولو ذلك( أى 
اإلجماع على خبلؼ ما ورد بو الشرع )قولو منسوخ( أى بنص ىو مستند 

 اجماعهم
 

وز النسخ بدليل الخطاب ألنو معنى النطق على المذىب )فصل( ويج     
الصحيح . ومن أصحابنا من جعلو كالقياس ، فعلى ىذا اليجوز النسخ بو، 
واألوؿ أظهر. وأما النسخ  بفحوى الخطاب وىو التنبيو فبل يجوز ألنو قياس. 

 < ومن أصحابنا من قاؿ يجوز النسخ بو ألنو كالنطق.112>



------------------- 
]قولو بدليل الخطاب[ أى بمفهـو المخالفة )قولو ألنو فى معنى النطق( أى ألف 
اللفظ يدؿ عليو التزاما )قولو جعلو كالقياس( أى فى عدـ جواز النسخ بو )قولو 
فعلى ىذا( أى جعلو كالقياس )قولو واألوؿ( أى القوؿ بجوازه )قولو بفحوى 

ى باألدنى على األعلى أو الخطاب( أى بمفهـو الموافقة )قولو التنبيو( أ
بالمساوى على المساوى )قولو ألنو قياس( أى جلى، والقياس الينسخ بو ألنو 
إف عارض نصا او اجماعا لم يعتبر بو معهما، وإف عارض قياسا فإف كاف أحدىما 
راجحا تعين العمل بو وإف استويا وجب الترجيح )قولو كالنطق(  أى بل قد يكوف 

 رب     أقوى منو كتحريم  الض
 

)فصل( واليجوز  النسخ  بالقياس. وقاؿ بعص أصحابنا يجوز بالجلى منو      
دوف الخفى ومن الناس من قاؿ يجوز بكل دليل يقع  بو البياف والتخصيص. 
وىذا خطأ  ألف القياس إنما يصح اذا لم يعارضو  نص، فإذا كاف ىناؾ نص 

 و.يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فبليجوز النسخ ب
------------------- 

]قولو واليجوز النسخ[ أى للنص أو اإلجماع أو القياس، فبل يجوز نسخ شيء 
من ىذه بالقياس حذرا من تقديم على النص الذى ىو اصل فى الجملة، وألنو 
حينئذ فاسد الوضع ألف شرطو اف اليكوف فى األصل ما يخالفو، وألنو ظنى 

لو بالجلى( أى وىو ما قطع فيو بنفى ونسخ المقطوع بالمظنوف اليجوز )قو 
 الفارؽ )قولو نص( أى من كتاب وسنة و اجماع  

 
)فصل( واليجوز النسخ بأدلة العقل ألف دليل العقل ضرباف: ضرب اليجوز      

أف  يرد الشرع بخبلفو، فبليتصور  نسخ  الشرع بو. وضرب يجوز أف يرد  
ذلك إنما يوجب العمل بو الشرع بخبلفو، وىو  البقاء  على حكم األصل، و 

 عند عدـ الشرع، فإذا وجد الشرع بطلت داللتو فبليجوز النسخ بو. 
------------------- 

]قولو ضرب اليجوز الخ[ مثالو ما دؿ عليو العقل من وجوب اتصاؼ اهلل تعالى 
بصفات الكماؿ وتنزىو عن صفات النقص )قولو وضرب يجوز الخ( أى فهذا 

 اليجوز النسخ بو الضرب من دليل العقل



 
 )باب مايعرؼ بو الناسخ من المنسوخ(

واعلم أف النسخ قد  يعلم بتصريح النطق كقولو عز وجل " اآلف خفف  اهلل      
عنكم  "، وقد يعلم بإجماع وىو أف تجمع  األمة على خبلؼ ما ورد من الخبر 

< 113فيستدؿ بذلك على أنو منسوخ ألف األمة ال تجتمع على الخطأ، >
قد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن اآلخر مع التعارض وذلك مثل ما روى أنو و 

قاؿ " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ثم روى أنو رجم ماعزا ولم يجلده  فدؿ 
 على اف الجلد منسوخ.

-------------------- 
]قولو النطق[ أى لفظ المنطوؽ )قولو اآلف الخ( أى فإنو يقتضى نسخ ثبات  

للعشرة كما مر )قولو على أنو منسوخ( أى فاإلجماع على أف لو ناسخا ال الواحد 
على انو ىو  الناسخ كإجماع الصحابة على نسخ وجوب صـو  عاشوراء )قولو 
بتأخير احد اللفظين( أى فى الورود والنزوؿ وإف كاف متقدما فى التبلوة )قولو 

ب بالثيب( أى حد زنا تعارض( أى الذى ال يمكن معو الجمع  بينهما )قولو الثي
الثيب بالثيب )قولو ماعزا( اسمو غريب بن مالك األسلمى )قولو فدؿ( أى عدـ 

 الجلد
 

)فصل( ويعلم التأخير فى األخبار بالنطق كقولو صلى اهلل عليو  وسلم "        
كنت نهيتكم عن  زيارة القبور فزوروىا "، ويعلم بإخبار الصحابة أف ىذا نزؿ 

ا بعد ىذا كما روى " أنو كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل بعد ىذا و ورد ىذ
صلى اهلل عليو وسلم ترؾ الوضوء مما مست النار ". فأما اذا كاف راوى أحد 
الخبرين أقدـ صحبة واآلخر أحدث صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز 
نسخ خبر األقدـ بخبر األحدث ألنهما عاشا الى اف مات رسوؿ اهلل صلى اهلل 

يو وسلم،  فيجوز أف يكوف األقدـ سمع ما رواه بعد سماع األحدث، وألنو عل
يجوز اف  يكوف األحدث أرسلو عمن قدمت صحبتو والتكوف روايتو متأخرة عن 
رواية األقدـ فبليجوز النسخ مع اإلحتماؿ. وأما اذا كاف راوى أحد الخبرين 

ف النبى صلى اهلل أسلم بعد موت اآلخر أو بعد قصتو مثل ماروى طلق بن على ا
عليو وسلم سئل عن مس الذكر وىو يبنى مسجد المدينة فلم  يوجب  منو 

< أسلم عاـ حنين  بعد 114الوضوء وروى أبو ىريرة إيحاب الوضوء وىو >



بناء المسجد، فيحتمل اف  ينسخ حديث طلق بحديثو ألف الظاىر أنو لم يسمع 
ينسخ لجواز اف يكوف قد مارواه  إال بعد ىذه القصة فنسخو ويحتمل أف ال

  سمعو قبل أف يسلم و أرسلو عمن قدـ اسبلمو.
------------------- 

]قولو كنت الخ[ تماـ الحديث  " فإنها  تذكر اآلخرة " )قولو ويعلم بإخبار الخ( 
أى ومنو ما يعرؼ بالتاريخ وىو كثير )قولو كابن مسعود( أى فإنو أقدـ صحبة من  

ى يحتمل )قولو أرسلو( أى رواه مرسبل )قولو طلق بن ابن  عباس )قولو يجوز( أ
على( أى بن منذر )قولو ايجاب الوضوء( أى من مس الذكر)قولو عاـ حنين( 
وىو السنة الثامنة من  الهجرة )قولو بعد بناء المسجد( وىو السنة األولى من 

 الهجرة  
 

بر منسوخ لم )فصل( فأما اذا قاؿ الصحابى  ىذه اآلية منسوخة أو ىذا الخ     
يقبل منو حتى يبين الناسخ فينظر فيو. ومن الناس من قاؿ ينسخ بخبره ويقلد 
فيو. ومنهم من قاؿ إف ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيو، وإف لم يذكر الناسخ 
نسخ وقلد فيو. والدليل على انو اليقبل ىو انو يجوز اف يكوف قد اعتقد النسخ 

ف يترؾ الحكم الثابت من  غير نظر  وباهلل بطريق ال يوجب النسخ وال يجوز ا
 التوفيق.

--------------------- 
]قولو لم يقبل منو[ أى بخبلؼ ما لو قاؿ ىذا بعد ذاؾ او ورد ىذا بعد ذاؾ 
فإنو يقبل باإلتفاؽ ألنو إخبار عدؿ ال مساغ للرأى فيو )قولو ومن الناس( أى 

يو( أى فى خبره ألف الناسخ ال العلماء )قولو من قاؿ( أى وىم الحنفية )قولو ف
يكوف اال عن علم بالتاريخ والتعارض )قولو ذكر الناسخ( أى وعينو )قولو انو( أى 
قوؿ الصحابى المذكور )قولو يجوز الخ( ورد بأف ىذا اإلحتماؿ غير ثابت فبل 

 يعارض الظهور
 

 ()باب الكبلـ فى نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 
لق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة. ومن الناس من اذا نسخ شيئا يتع     

قاؿ إف ذلك  نسخ للعبادة. ومن الناس من  قاؿ إف كاف ذلك بعضا من العبادة 
< كالركوع والسجود من الصبلة كاف ذلك نسخا لها، وإف كاف شيئا 115>



منفصبل منها كالطهارة لم  يكن نسخا لها. وقاؿ بعض المتكلمين إف كاف ذلك 
اليجزئ العبادة قبل النسخ بو إال بو كاف نسخا لها سواء كاف جزءا منها أو مما 

منفصبل عنها، وإف  كاف مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمو كالوقوؼ على 
يمين اإلماـ ودعاء التوجو وما أشبهو لم يكن ذلك نسخا لها. والدليل  على أف 

ليو لم يزؿ فلم يجز أف ذلك ليس بنسخ أف الباقى من الجملة على ما كاف ع
 يجعل منسوخا كما لو أمر بصـو وصبلة ثم نسخ أحدىما.

------------------- 
]قولو اذا نسخ[ أى الشارع )قولو شيئا( أى سواء كاف ىذا الشيء شرطا للعبادة  
كالوضوء للصبلة أو شطرا منها كركعة منها )قولو لم يكن الخ( أى ألنو لوكاف 

ا الفتقرت فى وجوبها  الى دليل آخر  غير األوؿ وىو نسخا فى العبادة بأجمعه
باطل اتفاقا، بل كاف ذلك نسخا لذلك الشيء اتفاقا بيننا وبين الحنفية )قولو 
ومن قاؿ( أى وىم الحنفية )قولو ذلك( أى المنسوخ )قولو للعبادة(  أى 
بأجمعها ألف الواجب كاف ىو الكل وال وجود والصحة لو شرعا بدوف جزئو 

وبعد نسخ الشرط أو الشطر صار الباقى واجبا موصوفا بالصحة  وشرطو
واإلجزاء بدوف ذلك الشرط أو الشطر  بعد أف كاف اليصح بدونو، فقد ارتفع 
حكم وىو عدـ الصحة بدوف ذلك وثبت حكم وىو الصحة بدونو )قولو من 
قاؿ( وىو القاضى عبد الجبار من المعتزلة )قولو ذلك( أى المنسوخ )قولو اف  
ذلك( أى نسخ البعض)قولو كاف ذلك نسخا لها( أى الف العبادة ىى المجموع 
من األجزاء المجرد الباقى )قولو مما التجزىء الخ( أى ما يتوقف صحة 
المشروع عليو داخبل كاف فيو أو خارجا عنو )قولو دعاء  التوجو( وىو ما يقولو  

قولو ما أشبهو( أى المصلى بعد تكبيرة اإلحرا ـ " إنى وجهت وجهى " الخ  )
مما اليتوقف عليو  صحة العبادة المشروعة )قولو لها( أى للعبادة بأجمعها )قولو 
الباقى( أى بعد النسخ )قولو ما كاف عليو( أى من الوجوب بالوجوب األوؿ ولم 
يتجدد لو وجوب )قولو كما لو أمر الخ( أى فبل يكوف نسخ أحدىما نسخا 

ع الفارؽ فإنو ال خبلؼ فى أف العبادة لآلخر. واعترض بأف ىذا قياس م
 المستقلة نسخها وحدىا ال يوجب نسخ األخرى   

 
)فصل( فأما اذا زاد فى العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا.وقاؿ أىل العراؽ      

< إف كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليو كإيجاب النية فى 116>



كاف ذلك فى نص القرآف لم  يجز   الوضوء والتغريب فى الحد كاف نسخا، وإف
بخبر الواحد والقياس. وقاؿ بعض المتكلمين إف كانت الزيادة  شرطا فى المزيد  
كزيادة ركعة فى الصبلة  كانت نسخا، وإف لم تكن  شرطا فى المزيد لم تكن 
نسخا. والدليل على ماقلناه  ىو اف النسخ ىو الرفع واإلزالة، وىذا لم  يرفع 

 فلم يكن  ذلك نسخا .  شيئا ولم يزلو 
--------------------- 

]قولو زاد[ أى الشارع )قولو شيئا( أى على انو شرط فيها أو شطر منها وكاف 
متأخرا عن المزيد عليو بزماف يصح القوؿ بالنسخ كزيادة التغريب فى الحد 
)قولو نسخا( أى للعبادة المزيد عليها ألف حقيقة النسخ وىى رفع أو تبديل لم 

جد فى ىذه الزيادة ألف الزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر اليو والتقرير تو 
ضد الرفع )قولو توجب تغيير الخ( أى كزيادة الجزء والشرط والصفة )قولو 
تغيير( وفى أكثر النسخ تعيين وىو تحريف )قولو كاف نسخا( أى للمزيد عليو 

اء بدونها أو معها ألف النص اذا ورد مطلقا عن الزيادة كاف داال على اإلجز 
والتقييد بالزيادة ينافيو ألنو يقتضى عدـ اإلجزاء بدونها فهذا التقييد رافع للحكم 
الثابت وىو اإلجزاء بدونها )قولو نص القرآف( أى المفيد للعلم )قولو لم يجز 
الخ( أى خبلفا للشافعى فإنها لما كانت عنده بيانا محضا جازت بهما كما 

عاـ )قولو والقياس( أى المفيد للظن )قولو  شرطا( ذىب اليو فى تخصيص ال
لعلو شطرا )قولو كانت نسخا( أى ألنو يلـز من انتفاء الجزء انتفاء الكل )قولو 
وإف لم تكن شرطا( لعلو شطرا كما تقدـ أى بأف كانت شرطا )قولو وىذا( أى 

 ماذكر من الزيادة )قولو ذلك( أى الزيادة 
 

 وماثبت فى الشرع  ولم  يتصل باألمة( )باب القوؿ فى شرع من قبلنا
اختلف أصحابنا فى شرع  من قبلنا على ثبلثة أوجو: فمنهم من قاؿ ليس      

< ومنهم من 117بشرع لنا. ومنهم  من قاؿ ىو شرع لنا إال ماثبت نسخو. >
قاؿ شرع إبراىيم صلوات اهلل عليو وحده شرع لنا دوف  غيره. ومنهم من قاؿ 

إال ما نسخ بشريعة عيسى صلوات اهلل عليو. ومنهم من  شرع موسى شرع لنا
قاؿ شريعة  عيسى صلى اهلل عليو وسلم شرع لنا دوف غيره. وقاؿ الشيخ اإلماـ 
رحمو اهلل  ونور ضريحو: والذى نصرت فى التبصرة أف الجميع شرع لنا إال 
ماثبت نسخو، والذى يصح اآلف  عندى أف شيئا من ذلك ليس بشرع  لنا. 



يل عليو اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  وسلم لم يرجع  فى شيء من والدل
األحكاـ  وال أحد من الصحابة الى شيء من كتبهم و ال الى خبر من  أسلم 
منهم،  ولو كاف ذلك  شرعا لنا لبحثوا عنو ورجعوا إليو، ولما لم يفعلوا ذلك دؿ 

 ذلك على ماقلناه .
---------------------- 

من قبلنا[ أى ىل ىو شرع لنا أو ال )قولو ولم يتصل باألمة( أى ]قولو فى شرع 
ىل ثبت فى حق األمة أو ال )قولو ليس بشرع لنا(  أى فلكل نبى شريعة تنتهى 
بوفاتو أو بعثة نبى آخر لقولو تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " أى 

نبياء السابقين طريقا واضحا )قولو ىو شرع لنا الخ( أى فكل شريعة نبى من األ
باقية فى حق من بعده الى قياـ الساعة  حتى يقـو الدليل على النسخ لقولو 
تعالى " اولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده " والهدى اسم لئليماف والشرائع 
)قولو شرع ابراىيم  الخ( أى لقولو تعالى "اف اتبع ملة ابراىيم حنيفا" و "ومن 

ن سفو نفسو" )قولو شرع موسى الخ( أى لفولو يرغب عن ملة ابراىيم إال م
تعالى "انا انزلنا التوراة فيها ىدى ونور " )قولو شريعة عيسى الخ( أى ألف 
شريعتو آخر الشرائع قبل شريعتو صلى اهلل عليو وسلم)قولو الجميع( أى جميع 
شرع من قبلنا )قولو أف رسوؿ اهلل الخ( أى فلو كاف متبعدا للزمو مراجعتها 

حث عنها ولكاف الينتظر الوحى )قولو ذلك( أى البحث والرجوع )قولو ما والب
قلناه( أى ليست شريعة من قبلنا بشريعتنا. وأما ما مر من اآليات فالمراد وجوب 
المتابعة فيما اليختلف باختبلؼ الشرائع وىو اصوؿ الديانات والكليات 

   الخمس: حفظ النفوس والعقوؿ واألمواؿ واألنساب واألعراض
 

)فصل( ما ورد بو الشرع أو نزؿ بو الوحى على الرسوؿ صلى اهلل  عليو       
وسلم ولم يتصل  باالمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليو فهل يثبت ذلك 
فى حق األمة ؟  فيو وجهاف: من أصحابنا من قاؿ انو يثبت  فى حق األمة، 

ن قاؿ اليجب < فإف  كانت فى عبادة وجب القضاء. ومنهم  م118>
القضاء. وىو الصحيح ألف القبلة قد حولت الى الكعبة وأىل قباء يصلوف الى 
بيت المقدس فأخبروا بذلك وىم فى الصبلة فاستداروا ولم يؤمروا  باإلعادة، 

 فلو كاف قد ثبت فى حقهم ذلك ألمروا بالقضاء.
------------------- 



فيو( أى فى جواب االستفهاـ  ]قولو ولم يتصل باألمة[ أى فلم يعلموه )قولو
)قولو قد حولت( أى من بيت المقدس )قولو يصلوف( أى صبلة الظهر )قولو 

 بذلك( أى تحويل القبلة
 

 )باب القوؿ  فى حروؼ المعانى(
واعلم اف الكبلـ فى ىذا الباب كبلـ فى باب من أبواب النحو غير أنو لما       

، وأنا أشير الى ما يكثر من ذلك  اف كثر احتياج الفقهاء اليو ذكرىا األصوليوف
شاء اهلل تعالى، فمن ذلك )من( ويدخل ذلك فى اإلستفهاـ والشرط والجزاء 
والخبر تقوؿ فى اإلستفهاـ:  من عندؾ  ومن جاءؾ، وتقوؿ فى الشرط والجزاء: 
من جاءنى أكرمتو ومن عصانى عاقبتو، وتقوؿ فى الخبر: جاءنى من أحبو. 

 دوف ما اليعقل.ويختص بذلك من يعقل 
-------------------- 

]قولو فى حروؼ المعانى[ أى الحروؼ الموضوعة للداللة على معاف مخصوصة 
)قولو من( وىى تعم الذكور واإلناث واألحرار والعبيد )قولو فى االستفهاـ( أى  
كقولو   تعالى " فمن ربكما يا موسى" )قولو فى الشرط( أى كقولو تعالى " من 

جز  بو " )قولو وتقوؿ فى الخبر( أى كقولو تعالى "وهلل يسجد من  يعمل سوء ي
 فى السموات واألرض")قولو بذلك( أى باإلستفهاـ وما بعده

 
)فصل( و )أى( تدخل فى اإلستفهاـ والشرط والجزاء والخبر تقوؿ فى       

< أى شيء تحبو و أى شيء عندؾ، وفى الشرط والجزاء 119اإلستفهاـ >
جاءنى أكرمتو، وفى الخبر: أيهم قاـ ضربتو. ويستعمل ذلك تقوؿ: أى رجل 

 فيمن يعقل ومااليعقل. 
-------------------- 

]قولو االستفهاـ [ أى كقولو تعالى " أيكم زادتو ىذه إيمانا " )قولو  وفى 
الشرط( أى كقولو تعالى " ايما األجلين قضيت فبل عدواف على " )قولو وفى 

" لننزعن من كل شيعة أيهم أشد " )قولو وفيما اليعقل( الخبر( أى كقولو تعالى 
 أى كقولك: أى ثوب لبستو.

 



)فصل( و)ما( تدخل للنفى والتعجب واإلستفهاـ، تقوؿ فى النفى: ما رأيت      
زيدا، وفى التعجب تقوؿ: ما أحسن زيدا، وفى اإلستفهاـ: ما عندؾ، ويدخل  

أيضا لما يعقل كقولو تعالى "  فى اإلستفهاـ عما اليعقل. وقد قيل إنو يدخل
 والسماء وما بناىا ".

------------------ 
]قولو ما أحسن زيدا[ أى فما نكرة تعجبية مبتدأ ومابعدىا خبره ويسوغ اإلبتداء 

 بها التعجب
 

)فصل( و)من( تدخل البتداء الغاية والتبعيض والصلة، تقوؿ فى ابتداء      
تاب من فبلف، وفى التبعيض تقوؿ: خذ من الغاية : سرت من البصرة  وورد الك

ىذه الدراىم و أخذت من علم فبلف، وفى الصلة تقوؿ: ماجاءنى من أحد وما 
 بالربع من أحد.

------------------- 
]قولو البتداء الغاية[ أى البتداء ذى الغاية سواء فى المكاف كقولو تعالى " من 

ف كقولو تعالى " من أوؿ يـو " المسجد الحراـ الى المسجد األقصى " أو الزما
او غيرىما كقولو تعالى " إنو من سليماف وانو بسم اهلل الرحمن الرحيم " )قولو  

 الصلة( أى الزيادة  وىى الداخلة  على نكرة )قولو بالربع( أى بالدار
 

)فصل( و)الى( تدخل النتهاء الغاية كقولك: ركبت الى زيد. وقد تستعمل      
اليحمل على ذلك اال بدليل  كقولو عز وجل " وأيديكم الى  بمعنى مع إال انو

المرافق " والمراد بو مع المرافق. وزعم قـو من  أصحاب أبى حنيفة انو يستعمل 
فى معنى مع على سبيل الحقيقة . وىذا خطأ ألنو الخبلؼ انو لو قاؿ: لفبلف 

المرأتو أنت على من درىم الى عشرة لم يلزمو الدرىم العاشر، وكذلك اذا  قاؿ 
< من واحد الى ثبلث لم تقع الطلقة الثالثة، فدؿ على انو 111طالق من >

 للغاية
-------------------- 

]قولو النتهاء  الغاية[ أى للداللة على اف مابعدىا منتهى حكم ماقبلها. وىل 
يدخل ما بعدىا فيما قبلها فيو مذاىب: أحدىا ال والثانى نعم والثالث إف كاف 

و دخل وإال فبل )قولو بو( أى بقولو الى المرافق )قولو الخبلؼ(  أى من جنس



بيننا وبين اإلماـ أبى حنيفة )قولو فدؿ( أى عدـ لزـو العاشر  وعدـ وقوع الثالثة 
 )قولو للغاية( أىبل للمعية  

  
 

)فصل( و)الواو( للجمع والتشريك فى العطف. وقاؿ بعض أصحابنا ىى      
نو لو كاف للترتيب لما جاز أف يستعمل فيو لفظ المقارنة للترتيب، وىذا خطأ أل

وىو اف تقوؿ: جاءنى زيد وعمرو معا كما اليجوز اف يقاؿ: جاءنى زيد ثم عمرو  
معا. وتدخل بمعنى  رب فى ابتداء الكبلـ كقولو: ومهمو مغبرة أرجاؤه أى ورب 

 مهمو، وفى القسم تقـو مقاـ الباء تقوؿ واهلل بمعنى باهلل.
------------------- 

]قولو للجمع الخ[ أى لمطلق الجمع والتشريك بين المعطوفين فى اإلعراب 
والحكم من غير تعرض للمعية والتقدـ والتأخر )قولو فى العطف( خرج بالعطف 
واو مع و واو الحاؿ  فإنهما على المعية ببل شك)قولو لما جاز الخ( أى وللـز 

ده، ولكن اليعد تكرارا )قولو وىو( أى التكرار فى نحو: جاء زيد وعمرو بع
استعماؿ لفظ المقارنة  )قولو ومهمو( مجرور برب محذوفة نابت عنها الواو 

 )قولو مغبرة( أى ملونة بالغبرة
 

)فصل( و)الفاء( للتعقيب والترتيب تقوؿ:جاءنى زيد فعمرو ومعناه:جاءنى      
 عقيب الدخوؿعمر عقيب زيد، واذا دخلت السوؽ فاشتر كذا يقتضى ذلك 

------------------- 
]قولو  للتعقيب[ أى للداللة على اف  المعطوؼ بها متصل ببل مهلة، وتعقيب  
كل شيء  بحسبو فيقاؿ: تزوج فبلف فولد لو اذا لم يكن بينهما إال مدة الحمل 

 ولحظة، ودخل البصرة فبغداد اذا لم يقم فى البصرة وال بين البلدين 
لمعنوى، وقد تكوف للترتيب الذكرى بأف يكوف لحوؽ )قولو والترتيب( أى ا

 المعطوؼ بها بحسب الذكر واللفظ
 

)فصل( و)ثم(  للترتيب مع المهلة والتراخى تقوؿ: جاءنى زيد ثم عمر      
 ويقتضى اف يكوف بعده بفصل.     

------------------- 



 ]قولو أف يكوف[ أى مجيىء عمرو 
 

قوؿ: أكلت أـ ال. وتدخل بمعنى أو تقوؿ: )فصل(  و)أـ( لئلستفهاـ ت     
 سواء أحسنت أـ لم  تحسن.

------------------ 
]قولو أـ[  وىى  إما متصلة وىى المسبوقة بهمزة التسوية وإما منقطعة وىى 

 التى لم تسبق باستفهاـ وال تسوية اصبل بل بالخبر المحض
 

أو عمرو. وتدخل   )فصل( و)أو( تدخل فى الشك للخبر  تقوؿ: كلمنى زيد     
فى التخيير فى األمر كقولو تعالى " اطعاـ عشرة مساكين  من أوسط ما تطعموف 
أىليكم أو كسوتهم " وقاؿ بعضهم فى النهى تدخل للجمع. واألوؿ ىو األصح 
ألف النهى أمر بالترؾ كاألمر أمر بالفعل، فإذا لم يقتض الجمع فى األمر لم 

 يقتض فى النهى.
------------------ 

]قولو أو الخ[ وىى مختصة باإلخبارات بخبلفها فى اإليجاب واألوامر والنواىى 
 فإنها التوجب شكا

 
)فصل( و)الباء( تدخل لئللصاؽ كقولك: مررت بزيد وكتبت بالقلم. وتدخل      

للتبعيض كقولو: مسحت بالرأس. وقاؿ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل التدخل 
هم أجمعوا  على الفرؽ بين قولو: أخذت قميصو  للتبعيض. وىذا غير صحيح ألن

وبين قولو: أخذت  بقميصو، فعقلوا من  األوؿ أخذ جميعو ومن الثانى األخذ 
 ببعضو، فدؿ على ماقلناه. 

----------------- 
]قولو لئللصاؽ[ وىو تعليق شيء وإيصالو بشيء آخر )قولو مررت بزيد(  أى 

ولو مسحت بالرأس( أى ببعضو ، ألصقت مرورى بمكاف يقرب منو زيد  )ق
وكقولو تعالى " عينا يشرب بها عباد اهلل " )قولو فعقلوا( أى ففهموا )قولو ومن  
الثانى( أى ففهموا من الثانى )قولو فدؿ( أى إجماعهم على الفرؽ بينهما )قولو 

 ماقلناه( أى من اف الباء للتبعيض
                    



التمليك. وقاؿ بعض أصحاب أبى حنيفة رحمو )فصل( و)البلـ( تقتضى       
اهلل تقتضى اإلختصاص دوف الملك. وىذا غير صحيح ألنو الخبلؼ أنو لو 

< فدؿ على أف ذلك 112قاؿ: ىذه الدار لزيد اقتضى انها  ملكو، >
مقتضاه. وتدخل أيضا للتعليل كقولو عز وجل " لئبل يكوف للناس على اهلل حجة 

اية فيو والصيرورة كقولو عز وجل "  فالتقطو آؿ بعد  الرسل ". وتدخل للغ
 فرعوف ليكوف لهم عدوا وحزنا ".

------------------- 
]قولو البلـ تقتضى التمليك[ وىى الواقعة بين ذاتين ملكت أخراىما أوالىما  
كقولو تعالى " هلل ما فى السموات وما فى األرض " )قولو اإلختصاص( وىى 

أخراىما أوالىما نحو: الجنة للمؤمنين أى نعيمها  الواقعة بين ذاتين التملك
مختص بهم )قولو فدؿ( أى اإلقتضاء )قولو ذلك( أى الملك )قولو مقتضاه( أى 

 البلـ )قولو حجة( أى معذرة يعتذروف بها
 

 )فصل( و)على( لبليجاب كقولو: لفبلف على كذا، ومعناه واجب.     
-------------------- 

ف الواجب مستعل والدين يعلو المكلف معنى )قولو ]قولو لئليجاب[ أى أل
ومعناه واجب( أى لفبلف واجب على كذا، وتأتى للمصاحبة نحو قولو تعالى " 

 آتى الماؿ على حبو "
 

 )فصل(  و)فى( للظرؼ تقوؿ: على تمر فى جراب، معناه اف ذلك فيو.      
-------------------- 

 على متعلقو اشتماال مكانيا او زمانيا ]قولو للظرؼ[ أى بأف يشتمل المجرور 
 )قولو فيو( أى مظروؼ في الجراب

 
 )فصل(  و)متى( ظرؼ زماف تقوؿ: متى رأيتو.      

-------------------- 
 ]قولو ظرؼ زماف[ أى لعمـو األزمنة

 
 )فصل( و)أين( ظرؼ مكاف تقوؿ: أين جلست.     



-------------------- 
 ـ األمكنة]قولو ظرؼ مكاف[ أى لعمو 

 
)فصل( و)اذ واذا( ظرؼ للزماف إال اف اذ لما مضى تقوؿ: أنت طالق إذ      

دخلت الدار  معناه فى الماض، واذا للمستقبل تقوؿ: أنت طالق اذا دخلت 
 الدار ومعناه فى المستقبل. 

-------------------- 
اذا رأوا ] قولو للمستقبل[ أى غالبا وقد تجيىء للماضى نحو  قولو تعالى " و 

تجارة أو لهوا " اآلية فإنها نزلت بعد الرؤية واإلنفضاض، وللحاؿ نحو " والليل 
 اذا يغشى " فإف الغشياف مقارف لليل  

 
< 113)فصل( و )حتى( للغاية كقولو تعالى " حتى مطلع الفجر ". >     

وتدخل للعطف كالواو إال انو اليعطف بو إال على وجو التعظيم والتحقير تقوؿ 
فى التعظيم: جاءنى الناس حتى السلطاف، وتقوؿ فى التحقير: كلمنى كل أحد 

 حتى العبيد. وتدخل ليبتدأ الكبلـ بعده كقولك: قاـ الناس حتى زيد قائم.
------------------ 

]قولو  للغاية[ أى النتهاء ذى الغاية، وىى إما جارة السم صريح كما ىنا أو 
ع الينا موسى " )قولو كالواو( أى لمطلق مصدر مؤوؿ كقولو تعالى "حتى يرج

الجمع فبل تفيد المعية وال التقديم وال التأخير فيجوز أف يقاؿ: مات كل اب لى 
حتى آدـ عليو السبلـ )قولو إال أنو الخ( أى فهى  تفيد ترتيب اجزاء ما قبلها 
 ذىنا من األقوى الى األضعف وعكسو )قولو ليبتدأ الخ( أى بأف تأتى بعده جملة

 اسمية أو فعلية نحو: مرض فبلف حتى ال يرجونو
 

)فصل( و)إنما( للحصر، وىو جمع الشيء فيما أشير اليو ونفيو عما سواه       
 تقوؿ: إنما فى الدار زيد  أى ليس فيها غيره وإنما اهلل واحد أىبل إلو اال واحد.  

------------------ 
كور ونفيو عن غير المذكور ]قولو جمع  الشيء  الخ[ أى اثبات الحكم للمذ 

)قولو فيما أشير اليو( أى وىو إما مسند اليو إف كاف المقصور المسند أو 
المسند إف كاف مسندا اليو والمقصور عليو ىو المتأخر )قولو انما فى الدار زيد(  



المحصور عليو ىو المتأخر والمحصور ىو األوؿ )قولو إنما اهلل واحد( إنما أتى 
لئلشارة فى األوؿ  الى قصر الصفة على  الموصوؼ والثانى  من  بالمثالين  ىنا

 باب قصر  الموصوؼ على الصفة
 

 )باب الكبلـ فى أفعاؿ رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو وسلم(
وجملتو اف األفعاؿ ال تخلو إما اف تكوف قربة أو ليست بقربة. فإف لم تكن      

و يدؿ على اإلباحة ألنو ال يقر قربة كاألكل والشرب واللبس والقياـ والقعود فه
على الحراـ. فإف كاف قربة لم يخل من ثبلثة أوجو: أحدىا اف يفعل بيانا لغيره  
فحكمو مأخوذ من المبين ؛ فإف كاف المبين واجبا كاف البياف واجبا، وإف كاف 
ندبا كاف البياف ندبا. ويعرؼ بأنو بياف لذلك بأف يصرح بأف ذلك بياف لذلك أو 

< القرآف آية مجملة تفتقر الى البياف ولم يظهر  بيانها بالقوؿ 114>يعلم فى 
فيعلم اف ىذا الفعل بياف لها. والثانى اف يفعل امتثاال ألمر فيعتبر أيضا باألمر ؛ 
فإف كاف على الوجوب علمنا انو فعل واجبا، واف كاف على الندب علمنا انو فعل 

فاختلف أصحابنا فيو على ثبلثة ندبا. والثالث اف يفعل ابتداء من غير سبب، 
أوجو: أحدىا انو على الوجوب إال اف يدؿ الدليل على غيره، وىو قوؿ أبى 
العباس  وأبى سعيد، وىو مذىب مالك واكثر أىل العراؽ. والثانى انو على 
الندب إال اف يدؿ الدليل على الوجوب. والثالث انو  على الوقف، فبل يحمل 

اال بدليل، وىو قوؿ أبى بكر الصيرفى، وىو  على الوجوب وال على الندب
األصح.والدليل عليو أف احتماؿ الفعل للوجوب كاحتمالو للندب فوجب  

 التوقف فيو حتى يدؿ الدليل. 
-------------------- 

]قولو قربة[  أى وطاعة )قولو فإف لم تكن قربة( أى بأف كانت جبلية محضة 
بلى )قولو يدؿ على اإلباحة( أى لو )قولو والقعود( أى وغير ذلك مما ىو ج

وألمتو )قولو بياف لغيره(  أى من مجمل  كفعل الصلوات الخمس )قولو لذلك( 
أى المبين )قولو آية مجملة( أى كآية الصبلة والزكاة وغيرىما )قولو فيعتبر( أى 
فى حكمو )قولو ايضا( أى كما يعتبر بحكم المبين فى األوؿ )قولو من غير 

ير وجود المجمل واألمر )قولو أنو على الوجوب( أى لقولو سبب( أى من غ
تعالى " قل اف كنتم تحبوف  اهلل فاتبعونى يحببكم اهلل" وألف اإلحتياط حمل 
الشيء على أعلى مراتبو  )قولو أبى العباس( أى ابن سريج )قولو أبى سعيد( أى 



اهلل أسوة اإلصطخرى )قولو على الندب(  أى لقولو تعالى " لقد كاف فى رسوؿ 
حسنة " فإف وصف األسوة بالحسنة يدؿ على الرجحاف، والوجوب منتف لكونو 
خبلؼ األصل ولقولو " لكم " ال "عليكم " فتعين الندب )قولو قوؿ ابو بكر 
الصيرفى( أى وأكثر أصحابنا )قولو عليو( وفى نسخة فيو )قولو الدليل( أى على 

 الوجوب أو على الندب
 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شيئا وعرؼ انو فعلو على )فصل( اذا فعل      
وجو الوجوب أو على وجو الندب كاف ذلك شرعا لنا إال اف يدؿ الدليل  على 
تخصيصو بذلك. وقاؿ أبو بكر الدقاؽ اليكوف ذلك شرعا لنا اال بدليل . 
والدليل على فساد ذلك قولو عز وجل: " لقد كاف لكم فى رسوؿ اهلل أسوة 

< وألف الصحابة كانوا  يرجعوف فيما أشكل عليهم الى أفعالو 115" >حسنة 
 فيقتدوف بو فيها، فدؿ على انو شرع فى حق الجميع.

--------------------- 
]قولو اليكوف الخ[ أى الحتماؿ الخصوصية )قولو فدؿ( أى اقتداؤىم بو فيها 

 ية اال بدليل)قولو على أنو الخ( أى ألف األصل المشاركة وال تثبت الخصوص
 

)فصل( ويقع بالفعل جميع أنواع البياف من بياف المجمل وتخصيص العمـو      
وتأويل الظاىر والنسخ. فأما بياف المجمل فهو كما فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وسلم للصبلة والحج، فكاف فى فعلو بياف المجمل الذى فى القرآف. وأما 

 عليو وسلم نهى عن الصبلة بعد تخصيص العمـو فكما روى انو صلى اهلل
العصر حتى تغرب الشمس ثم روى انو  صلى اهلل عليو وسلم صلى بعد  العصر 
صبلة لها  سبب فكاف فى ذلك تخصيص عمـو النهى. وأما تأويل الظاىر فكما 
روى عنو صلى اهلل عليو وسلم انو نهى عن القود فى الطرؼ قبل اإلندماؿ، 

لكراىية دوف التحريم. وأما النسخ فكما روى عنو صلى فيعلم اف المراد بالنهى ا
اهلل عليو وسلم انو قاؿ " البكر بالبكر جلد مائة  وتغريب عاـ والثيب بالثيب 
جلدة مائة والرجم " ثم روى انو صلى اهلل عليو وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، 

 فدؿ على اف ذلك  منسوخ.
---------------------- 



الخ[ أى فعلو صلى اهلل عليو وسلم للصبلة وقاؿ: صلوا   ]قولو فكاف فى فعلو
كما رأيتمونى أصلى، فإنو بياف لقولو تعالى " أقيموا الصبلة " . وفعل صلى اهلل 
عليو وسلم للحج وقاؿ: خذوا  عنى مناسككم، الحديث، فإنو بياف لقولو تعالى 

نهى( أى "وهلل على الناس حج البيت من استطاع اليو سبيبل" )قولو عمـو ال
 الشامل مالها سبب وما ليس لها سبب

 
)فصل( وإف تعارض قوؿ وفعل فى البياف ففيو أوجو: من أصحابنا من  قاؿ      

القوؿ أولى. ومنهم من  قاؿ  الفعل أولى. ومنهم من  قاؿ ىما سواء. 
< واألوؿ أصح ألف األصل فى البياف ىو القوؿ، أال تراه يتعدى 116>

 عدى إال بدليل فكاف القوؿ أولى.بصيغتو  والفعل اليت
--------------------- 

]قولو واف تعارض الخ[ أى بأف كاف كل منهما صالحا لبياف المجمل السابق 
)قولو ففيو( أى فى تعارضهما )قولو القوؿ أولى( أى باألخذ من الفعل  عليهما

ل ألنو يدؿ بنفسو بخبلؼ الفعل )قولو الفعل أولى( أى من القوؿ ألف الفع
 أوضح اذ ليس الخبر كالمعاينة ولذا يبين بو القوؿ كالصبلة

 
 )باب القوؿ فى اإلقرار والسكت عن الحكم(

واإلقرار أف يسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم شيئا فبلينكره أو يرى      
فعبل فبلينكره مع عدـ الموانع، فيدؿ ذلك على جوازه مثل ماروى انو سمع 

مع امرأتو رجبل إف قتل قتلتموه وإف تكلم جلدتموه وإف رجبل يقوؿ الرجل يجد 
سكت سكت على غيظ أـ كيف يصنع ؟ ولم ينكر عليو  فدؿ ذلك على انو اذا 
قتل قتل واذا قذؼ جلد، وكما روى انو صلى اهلل عليو وسلم رأى قيسا يصلى 
ركعتى الفجر بعد  الصبح فلم ينكر عليو فدؿ على جواز ما لها سبب بعد 

نو ال يجوز اف يرى منكرا فبلينكره مع القدرة عليو ألف فى ترؾ اإلنكار الصبح أل
 إيهاـ اف ذلك جائز.

-------------------- 
]قولو فعبل[ أى ممن يقبل حكمو بالقلب واللساف ال من الكافر )قولو الموانع( 
أى كما لوفعل الكافر  فعبل عاصيا فسكت النبى صلى اهلل عليو وسلم فإنو 

تو على أف ذلك الفعل جائز )قولو تكلم( أى قذؼ )قولو رأى قيسا اليدؿ سكو 



الخ(  تمامو فقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ما ىذا ياقيس فقاؿ ىاتاف ركعتا 
الصبح، فيدؿ فعلو مع قوؿ النبى " الصبلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " 

 على جواز فعل الصبلة لها سبب بعد الصبح )قولو ذلك( أى المنكر
   
 

)فصل( وأما ما فعل فى زمانو صلى اهلل عليو وسلم فلم ينكره فإنو ينظر فيو      
؛ فإف كاف ذلك مما اليجوز اف يخفى عليو من طريق العادة كاف بمنزلة ما لو رآه 
فلم ينكره، وذلك مثل ماروى اف معاذا كاف يصلى العشاء مع النبى صلى اهلل 

ة فصلى بهم ىى لو تطوع ولهم فريضة عليو وسلم ثم يأتى قومو فى بنى سلم
< فيدؿ ذلك على جواز اإلفتراض  خلف المتنفل، فإف مثل 117العشاء، >

ذلك اليجوز اف يخفى عليو، فإف كاف اليجوز ألنكر.وأما ما يجوز خفاؤه عليو 
وذلك مثل ماروى عن بعض األنصار انو قاؿ كنا نجامع على عهد رسوؿ اهلل 

والنغتسل فهذا اليدؿ على الحكم ألف ذلك يفعل  صلى اهلل عليو وسلم ونكسل
سرا ويجوز اف اليعلم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىم اليغتسلوف ألف 
األصل اف اليجب الغسل فبل يحتج بو فى إسقاط  الغسل، ولهذا قاؿ عمر   
كـر اهلل وجهو حين  روى لو ذلك أو علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 فقالوا ال فقاؿ فمو. فأقركم عليو
--------------------- 

]قولو كاف بمنزلة ما الخ[ أى فيدؿ على الجواز )قولو معاذا( أى بن جبل )قولو 
فيصلى( أى العشاء )قولو اإلفتراض( أى اإلقتداء فى صبلة الفرض )قولو 
المتنفل( أى اإلماـ المتنفل )قولو اليجوز( أى عادة )قولو ألنكر( أى فلمالم 

ر دؿ على جوازه. وقد استدؿ امامنا الشافعى بهذا  الحديث على صحة ينك
اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على اف معاذا كاف ينوى بالصبلة األولى الفرض 
وبالثانية النفل )قولو نكسل( يقاؿ أكسل الرجل فى جماعو اذا ضعف عن 

على عدـ  اإلنزاؿ )قولو فهذا( أى عدـ انكاره )قولو اليدؿ علىالحكم( أى
وجوب الغسل فيو )قولو ذلك( أى الجماع )قولو بو( أى بسكوتو )قولو ذلك( 
أى ما قالو بعض األنصار )قولو عليو( أى على ما فعلتم )قولو فمو( أى انكفوا 
عن القوؿ بو. قاؿ النووى وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة 

 الفرج



 
يرى رجبل يفعل فعبل  فبل يوجب  )فصل( وأما السكت عن الحكم فهو اف     

فيو حكما فينظر فيو ؛ فإف لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن فى سكوتو دليل 
على اإليجاب وال على إسقاط لجواز اف يكوف قد أخر البياف الى وقت الحاجة 

< وإف كاف موضع حاجة مثل األعرابى الذى سألو عن الجماع فى 118>
ب على المرأة دؿ سكوتو على انو غير رمضاف فأوجب عليو العتق ولم يوج

 واجب عليها ألف تأخير البياف عن وقت الحاجة اليجوز
------------------- 

]قولو فيو[ أى فى رؤيتو ذلك )قولو موضع حاجة( أى الى بياف حكمو )قولو  
الى وقت الحاجة( وىو جائر، بخبلؼ التأخير الى وقت العمل. )قولو مثل 

و جاء رجل الى النبى صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ ىلكت األعرابى الخ( روى ان
قاؿ ما أىلكك قاؿ واقعت امرأتى فى رمضاف قاؿ ىل تجد ما تعتق رقبة قاؿ ال 
قاؿ فهل تستطيع اف تصـو شهرين متتابعين قاؿ ال قاؿ فهل تجد ماتطعم ستين 
مسكينا قاؿ ال ثم جلس فأتى  النبى بعرؽ فيو تمر فقاؿ  تصدؽ بهذا فقاؿ 

أفقر منا يارسوؿ اهلل ما بين البتيها أىل أحوج اليو منا فضحك رسوؿ اهلل صلى أ
اهلل عليو وسلم حتى بدت أنيابو ثم قاؿ اذىب فأطعمو أىلك )قولو غير واجب( 

 أى فإف الشافعية اليوجبوف الكفارة علىالمرأة ألف جماعها غير تاـ
 

 )باب القوؿ  فى األخبار(
من اف يكوف صدقا أو كذبا. ولو صيغة موضوعة  والخبر ىو الذى اليخلو     

فى اللغة تدؿ عليو، وىو قولو زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما. وقالت 
األشعرية الصيغة لو  والدليل على فساد ذلك اف أىل اللغة قسموا الكبلـ أربعة 
أقساـ فقالوا : أمر ونهى وخبر واستخبار ، فاألمر قولك افعل، والنهى قولك 

عل، والخبر قولك زيد فى الدار، واإلستخبار أزيد فى الدار، فدؿ على التف
 <119ماقلناه >

-------------------- 
]قولو فى األخبار[ وىو يطلق على صيغتو وعلى معناىا وىو المعنى القائم 
بالنفس )قولو اليخلوا الخ( أى من حيث مضمونو الذى ىو النسبة )قولو صدقا(  

اقع )قولو كذبا(  ىو غير مطابقة النسبة للواقع )قولو و ىو( ىو مطابقة النسة للو 



أى ما ذكر من الصيغة )قولو ال صيغة لو( أى خاصة بو ألف صيغتها ترد فى 
اإلنشاء أيضا )قولو ذلك( أى قوؿ األشعرية )قولو فدؿ( أى ىذا التقسيم، ولو 

يغة موضوعة لم يدؿ لما فائدة فى التقسيم )قولو على ما قلناه( أى من اف لو ص
 لو.

  
 )باب القوؿ فى الخبر المتواتر(

اعلم اف الخبر ضرباف: متواتر وآحاد. فأما اآلحاد فلو باب يأتى الكبلـ فيو      
اف  شاء اهلل تعالى وبو الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة، 

ماضية وذلك ضرباف ؛ تواتر من جهة اللفظ كاألخبار المتفقة عن القروف ال
والببلد النائية ، وتواتر من طريق المعنى  كاألخبار المختلفة عن سخاء حاتم 
وشجاعة على رضى اهلل عنو وما أشبو ذلك، ويقع الكبلـ بكبل الضربين. وقاؿ 
البراىمة اليقع العلم بشيء من األخبار. وىذا جهل فإنا نجد أنفسنا عالمة بما 

كة وخراساف وغيرىما كما نجدىا عالمة يؤدى اليها الخبر المتواتر من أخبار م
بما تؤدى اليو الحواس، فكما اليجوز انكار العلم الواقع بالحواس لم  يجز 

 انكار العلم الواقع باألخبار
------------------- 

]قولو واما المتواتر[ أى اصطبلحا وأما لغة فهو المتتابع )قولو علم مخبره( أى 
أى كحديث " من كذب على متعمدا فليتبوء علم وجوده )قولو من جهة اللفظ( 

مقعده من النار " )قولو عن القروف الماضية( أى عن أىل القروف الماضية كقـو 
موسى وقـو ىود وغيرىما )قولو النائية( أى البعيدة )قولو كاألخبار الخ( أى من 
جهة المعنى كأف نقل عن حاتم مثبل أنو أعطى جمبل وآخر أنو أعطى فرسا وآخر 

أعطى دينارا وىلم فيتواتر القدر المشترؾ بين أخبارىم وىو اإلعطاء )قولو  أنو
يقع  العلم( أى الضرورى )قولو البراىمة( ىى ديانة من الديانات الهندية نسبة 
الى رجل من الهند يقاؿ لو برىاـ من رأيو نفى النبوة أصبل )قولو اليقع الخ( أى 

و نسياف )قولو وىذا( أى قوؿ لجواز الكذب على كل من المخبرين بتعمد أ
 البراىمة 

 
)فصل( والعلم  الذى يقع بو  ضرورى. وقاؿ البلخى من المعتزلة العلم      

الواقع بو نظرى ، وىو قوؿ ابى بكر الدقاؽ. وىذا  خطأ ألنو اليمكن نفى 



< من العلم عن نفسو بالشك والشبهة، فكاف ضروريا كالعلم 121مايقع بو >
  الواقع عن الحواس

------------------- 
]قولو يقع بو[ أى يحصل بالمتواتر  )قولو ضرورى( أى من غير احتياج الى نظر 
)قولو البلخى( وىو أبو القاسم عبد اهلل الكعبى )قولو نظرى( وفى غالب النسخ 
الكتاب بدؿ قولو نظرى وال يخفى أنو تحريف. وقد فسر إماـ الحرمين كونو 

ى التابع لو أخذا من كبلـ البلخى الكعبى بتوقفو على نظريا كما أفصح بو الغزال
مقدمات حاصلة عند السامع وىى المحققة لكوف الخبر متواترا من كونو خبر 
جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤىم على الكذب وكونو عن محسوس، فبل 
خبلؼ فى المعنى فى أنو ضرورى ألف توقفو على تلك المقدمات الينافى كونو 

 عن نفسو وبالشك(  كبلىما يتعلقاف بقولو نفى الخ ضروريا)قولو
 

)فصل( واليقع العلم الضرورى بالتواتر اال بثبلث شرائط: احداىا اف يكوف      
المخبروف عددا اليصح منهم التواطؤ على الكذب، واف يستوى طرفاه ووسطو 
فيروى ىذا العدد عن مثلو الى اف يتصل بالمخبر عنو، واف يكوف الخبر فى 

صل عن مشاىدة او سماع. فأما اذا كاف عن نظر واجتهاد مثل اف يجتهد اال
العلماء فيؤديهم اإلجتهاد الى شيء لم يقع العلم الضرورى بذلك. ومن أصحابنا 
من اعتبر اف يكوف العدد  مسلمين. ومن الناس من قاؿ اليجوز اف  يكوف العدد 

من قاؿ ثبلثمائة  أقل من  اثنى عشر. ومنهم من قاؿ أقلو سبعوف. ومنهم 
< ألف وقوع العلم بو اليختص بشيء مما ذكروه  121وأكثر. وىذا كلو خطأ >

 فسقط اعتبار ذلك
------------------- 

]قولو اليصح الخ[ تفسير للعدد بمعنى أف المعتبر فى ذلك العدد بلوغهم حتى 
 فى يمتنع عند العقل تواطؤىم  على الكذب )قولو وأف يستوى( أى فى الكثرة ال

العدد بعينو فبل يضر اختبلؼ الطبقات فى العدد )قولو طرفاه( أى الطبقة 
المشاىدة للمخبر عنو والطبقة التى أخبرتنا بوجوده )قولو ووسطو( أى الطبقة 
الواسطة بين المخبرين )قولو عن مشاىدة أو سماع( أى فبل تواتر فى العقليات 

ك( أى بما كاف عن نظر واجتهاد )قولو  اذا كاف( أى مستند روايتهم )قولو بذل
)قولو من اعتبر الخ( أى لئبل يرد إخبار النصارى بقتل المسيح ابن مريم )قولو 



العدد( أى عدد المخبرين  )قولو من اثنى عشر( أى كعدد النقباء لموسى عليو 
السبلـ فى قولو تعالى " وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا  " )قولو سبعوف( أى لقولو 

اختار موسى سبعين رجبل لميقاتنا " فكونهم على ىذا العدد ليس إال تعالى " و 
ألنو اقل ما يفيد العلم فى ذلك )قولو ثبلثمائة وأكثر( وىذا العدد عدد أىل 
غزوة بدر وىو ثبلثمائة وبضعة عشر. وقيل أربعة قياسا على شهود الزنا، وقيل 

بحصوؿ العلم بو خمسة قياسا على اللعاف )قولو ألف وقوع الخ( أى وللقطع 
 بإخبار الجماعة من غير علم بعدد مخصوص )قولو ذلك( أى ما ذكروه 

  
 )باب القوؿ فى اخبار اآلحاد(

واعلم اف خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر. وىو ضرباف: مسند      
ومرسل. فأما المرسل فلو باب يجيء اف  شاء اهلل تعالى. وأما المسند فضرباف: 

علم، وىو على أوجو ؛ منها خبر اهلل عز وجل وخبر رسوؿ اهلل  احدىما يوجب ال
صلى اهلل عليو وسلم، ومنها اف يحكى الرجل بحضرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم شيئا ويدعى علمو فبلينكر عليو فيقطع بو على صدقو، ومنها اف يحكى 

صدقو،  الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فبلينكرونو فيعلم بذلك
ومنها خبر الواحد الذى تلقتو األمة بالقبوؿ فيقطع بصدقو سواء عمل الكل بو 
او عمل البعض وتأولو البعض، فهذه األخبار توجب العمل ويقع العلم بها 

< والثانى يوجب العمل واليوجب العلم، وذلك مثل األخبار 122استدالال.>
ىل العلم توجب العلم. المروية والسنن والصحاح  وما أشبهها. وقاؿ بعض ا

وقاؿ بعض المحدثين  مايحكى اسناده أوجب العلم. وقاؿ النظاـ يجوز اف  
يوجب العلم اذا قارنو سبب مثل اف يرى رجل مخرؽ الثياب فيجيء ويخبر 
بموت قريب لو. وقاؿ القاشانى وابن داود  اليوجب العلم، وىو مذىب 

يمنع العمل بو، ومنهم من قاؿ الرافضة. ثم اختلف ىؤالء فمنهم من قاؿ العقل 
العقل  اليمنع اال اف الشرع لم يرد بو. فالدليل على انو اليوجب العلم انو لو  
كاف يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعى النبوة او مآال على 
غيره، ولما لم يقع العلم بذلك دؿ على انو اليوجب العلم. وأما الدليل على اف 

ن التعبد بو ىو انو اذا جاز التعبد بخبر المفتى وشهادة العقل اليمنع م
< الشاىد ولم يمنع العقل منو جاز بخبر المخبر. وأما الدليل على 123>

وجوب العمل بو من حهة الشرع اف الصحابة رضى اهلل عنهم رجعت اليها فى 



األحكاـ، فرجع عمر الى حديث حمل بن مالك فى دية الجنين وقاؿ لو لم 
لقضينا بغيره، ورجع عثماف كـر اهلل وجهو فى السكنى الى حديث  نسمع ىذا

فريعة بنت مالك، وكاف على كـر اهلل وجهو يرجع الى اخبار اآلحاد ويستظهر 
فيها باليمين وقاؿ: اذا حدثنى احد عن رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو وسلم  احلفتو 

بكر، ورجع ابن فإذا حلف لى صدقتو اال أبا بكر وحدثنى ابو بكر وصدؽ ابو 
عمر الى خبر رافع بن خديج فى المخابرة، ورجعت الصحابة الى حديث عائشة 

 رضى اهلل غنها فى التقاء الختانين فدؿ على وجوب العمل بو
-------------------- 

]قولو ما انحط الخ[ أى لم تبلغ رواتو فى الكثرة مبلغ عدد التواتر، سواء كاف 
مسند( ىو ما اتصل كل واحد من رواتو )قولو  المخبر واحدا أو أكثر )قولو

ومرسل( وىو ما اسقط بعض رواتو واحدا كاف أو أكثر )قولو يوجب العلم( أى 
بصدقو )قولو خبر اهلل( المراد بو ىو القرآف )قولو خبر رسوؿ اهلل( المراد بو 
السنة من أقوالو وأفعالو وتقريراتو )قولو بحضرة رسوؿ اهلل( أى بمستمع منو 

لو عليو( أى فيما حكاه وادعاه بو )قولو شيئا( أى أمرا محسوسا )قولو )قو 
بحضرة الخ( أى بمسمع منهم )قولو كثيرة( أى بحيث يبلغ عددىم عدد التواتر 
)قولو فبلينكرونو( أى واليكذبونو  )قولو بذلك( أى بعدـ انكارىم )قولو فيقطع 

هذه األخبار( أى بصدقو( أى فهو قريب من افادة العلم الضرورى )قولو ف
األخبار المسندة األربعة )قولو العمل( أى بها )قولو فى السنن( أى كالسنن 
األربعة ألبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجو )قولو الصحاح( أى كصحيح 
البخارى ومسلم وكالصحاح الثبلثة البن حباف والخزيمة والحاكم )قولو ما 

أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل )قولو اشبهها( أى كمساند االئمة الثبلثة  
مايحكى الخ(  أى وما ال فبل. وىذا بعيد جدا فإف السند قد يكوف رجالو 
ضابطين عدوال وقد ال، وألنا نعلم ضرورة أنا النصدؽ كل خبر نسمعو )قولو 
رجل مخرؽ الثياب الخ( أى معروؼ بالمحافظة للمروآت، فإف كل عاقل سمع 

ه القرائن قاطع بصحة خبره وحاصل لو العلم بو )قولو ىذا الخبر وشاىد ىذ
القشانى( ىو ابو محمد بن أحمد المروزى الشافعى )قولو ال يوجب العمل( أى 
بل يمتنع بو )قولو ىؤالء( أى القائلوف بعدـ جواز العمل بو )قولو العقل يمنع 

اسا الخ( أى ألنو لوكاف حجة فى العمليات لكاف حجة ايضا فى اإلعتقادات قي
على العمليات، وليس كذلك باتفاؽ )قولو اليمنع( أى العمل بو )قولو لم يرد بو( 



أى بل ورد الشرع بالمنع منو فى قولو تعالى " والتقف ماليس لك بو علم " 
اآلية. ورد بأف المتبع ىو اإلجماع على وجوب اتباع الظواىر، وبأنو مؤوؿ بما 

عمل من الشرائع )قولو مآال( أى المطلوب فيو اليقين من أصوؿ الدين ال ال
رجوعا )قولو رجعت اليها( أى أخبار اآلحاد فكاف اجماعا منهم على قبولها 
واإلحتجاج بها )قولو الى حديث حمل بن مالك( وىو اف عمر أنشد الناس من 
حديث النبى صلى اهلل عليو وسلم فى دية الجنين فقاؿ حمل بن مالك كنت بين 

األخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسوؿ اهلل فى امرأتين فضربت احداىما 
ديتها بغرة وأف تقتل )قولو فى السكنى( أى فى أف عدة الوفاة فى منزؿ الزوج 
)قولو فريعة( بضم الفاء مصغرا صحابية جليلة أخت أبى سعيد الخدرى )قولو 
 باليمين( والتحليف إنما ىو لئلحتياط فى سياؽ الحديث ال لتهمة الكذب )قولو

 اال أبا بكر( أى فإنو كاف ال يكذب )قولو فدؿ( أى رجوعهم اليو 
 

)فصل( والفرؽ بين اف يرويو واحد او اثناف. وقاؿ أبو على  الجبائى اليقبل      
حتى يرويو اثناف عن اثنين. وىذا خطأ ألنو إخبار عن حكم شرعى، فجاز قبولو 

 من واحد كالفتيا 
--------------------- 

ؽ الخ[ أى فى  قبوؿ  خبر الواحد ووجوب العمل بو )قولو حتى ]قولو الفر 
 يرويو( أى وىكذا

 
)فصل( ويجب العمل بو فيما تعم بو البلوى وفيما التعم. وقاؿ أصحاب      

< أبى حنيفة رحمو اهلل اليجوز العمل بو فيما تعم بو البلوى. والدليل 124>
فجاز اثباتو بخبر الواحد على فساد  ذلك انو حكم شرعى يسوغ فيو اإلجتهاد 

 قياسا على ما التعم بو  البلوى
--------------------- 

]قولو بو[ أى بخبر الواحد )قولو فيما تعم بو البلوى( أى فيما تمس حاجة 
الناس اليو فى عمـو األحواؿ  كجديث " من مس ذكره فليتوضأ " رواه  اإلماـ 

بو البلوى يكثر السؤاؿ عنو  أحمد وصححو )قولو اليجوز الخ( أى ألف ما تعم
 فتقتضى العادة بنقلو متواترا لتوفر الدواعى على نقلو فبل يعمل باآلحاد بو

 



)فصل( ويقبل اف خالف القياس ويقدـ عليو. وقاؿ أصحاب مالك رحمو اهلل      
اذا خالف القياس لم يقبل. وقاؿ أصحاب أبى حنيفة رضى اهلل عنو اذا خالف 

قبل، وذكروا ذلك فى خبر التفليس والقرعة والمصراة القياس واألصوؿ لم ي
< والدليل على أصحاب مالك اف الخبر يدؿ على قصد صاحب  125>

الشرع بصريحو والقياس يدؿ على قصده باالستدالؿ  والصريح أقوى فيجب اف 
يكوف بالتقديم أولى. وأما أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل فإنهم اف  ارادوا 

ى ماثبت باألصوؿ فهو الذى قالو أصحاب  مالك، وقد باألصوؿ القياس عل
دللنا على فساده، واف أرادوا نفس األصوؿ التى ىى الكتاب والسنة واإلجماع 
فليس معهم فى المسائل التى ردوا فيها خبر الواحد كتاب والسنة وال إجماع، 

 فسقط ماقالوه
---------------------- 

عو الجمع، فيقدـ خبر الواحد )قولو لم ]قولو ويقبل الخ[ أى اذا لم يمكن م
يقبل( أى خبر الواحد )قولو و األصوؿ( الواو ليست فى جميع النسخ وقد 
زادىا شيخنا محمد  ياسين الفادانى وىى الزمة كما ىو ظاىر )قولو األصوؿ( 
أى الثبلثة التى ىى الكتاب والسنة واإلجماع )قولو لم يقبل( أى  اليعمل بو 

خالفة خبر الواحد لؤلصوؿ الثبلثة )قولو خبر التفليس( وىو ما )قولو ذلك( أى م
رواه الشيخاف عن أبى ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " من أدرؾ 

مالو بعينو فهو أحق بو من غيره " وىو مخالف لقولو تعالى "  واف كاف ذو عسرة   
ود وغيره عن عمراف بن فنظرة الى ميسرة " )قولو القرعة( وىو ما أخرج أبو دا

حسين اف رجبل أعتق ستة أعبد عند موتو لم يكن لو ماؿ غيره فبلغ ذلك النبى 
صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ لو قوال شديدا ثم دعاىم فجزءىم ثبلثة أجزاء فأقرع 
بينهم فأعتق اثنين  وأرؽ أربعة، فهذا الحديث مخالف لئلجماع ألف اإلجماع 

ا نزؿ فى المحل لم يمكن رده والعتق قد دخل فى انعقد على أف العتق بعد م
ذلك العبيد )قولو والمصراة( وىو ما مارواه البخارى وغيره عن أبى ىريرة قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " التصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين 
 بعد اف يحتلبها إف رضيها أمسكها وإف سخطها ردىا مع صاع من تمر " فهذا
 مخالف للحديث اآلخر وىو قولو صلى اهلل عليو وسلم  "الخراج بالضماف ".   

 
 )باب القوؿ فى المراسيل(



والمرسل ما انقطع اسناده، وىو اف يروى عمن لم يسمع منو فيترؾ بينو      
وبينو واحد فى الوسط. فبل يخلو ذلك من احد امرين  ؛ إما اف يكوف من 

ا، فإف كاف من مراسيل  الصحابة وجب العمل بو مراسيل الصحابة أو من غير ى
 ألف الصحابة رضى  اهلل عنهم مقطوع بعدالتهم 

------------------- 
]قولو المرسل ما انقطع الخ[ أى فالمرسل عند األصوليين مرادؼ للمنقطع. 
والمرسل عند أىل الحديث قوؿ التابعى قاؿ رسوؿ اهلل، والمنقطع ما سقط منو 

من غيرىا( أى كمراسيل التابعين )قولو مقطوع بعدالتهم( أى ألنو  واحد )قولو أو
إما سمع بنفسو أو من صحابى آخر وىم عدوؿ فبل اعتداد بمن خالف ألنو 

 إنكار للواضح
 

)فصل( واف كاف من مراسيل غيرىم نظرت ؛ فإف  كاف من  مراسيل  غير      
ى اهلل عنهما يعمل بو   سعيد بن المسيب لم يعمل بو. وقاؿ مالك وأبو حنيفة رض

كالمسند. وقاؿ عيسى بن أباف اف كاف من مراسيل التابعين وتابعى التابعين قبل،  
< 126واف  كاف من مراسيل غيرىم لم يقبل اال اف  يكوف المرسل إماما.>

فالدليل على ماقلناه  اف  العدالة شرط فى صحة الخبر والذى ترؾ تسميتو  
 ف اليكوف  عدال، فبليجوز قبوؿ خبره حتى يعلميجوز اف يكوف عدال ويجوز  ا

--------------------- 
]قولو غيرىم[ أى غير الصحابة )قولو لم يعمل بو( أى وإف اتفق أف ما أرسلو  
كاف ال يروى إال عن ثقة ألف التوثيق المبهم غير كاؼ )قولو قبل( أى مطلقا 

لقبوؿ )قولو ما قلناه( أى )قولو إماما( أى من ائمة ىذا الشأف العارفين بشرائط ا
من أف مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل بها )قولو حتى يعلم( أى أف 

 الذى ترؾ  تسميتو  عدؿ، وألف العدؿ قد يروى عن غير العدؿ ايضا
 

)فصل( واف كاف من مراسيل ابن المسيب فقد قاؿ الشافعى رضى اهلل عنو      
قاؿ مراسيلو  حجة ألنها تتبعت مراسيلو عندنا حسن، فمن أصحابنا من  

فوجدت كلها مسانيد. ومنهم من قاؿ ىى كغيرىا، وانما استحسنها الشافعى 
رضى اهلل عنو استئناسا بها ال انها حجة. فأما اذا  قاؿ أخبرنى الثقة عن الزىرى 
فهو كالمرسل ألف الثقة مجهوؿ عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصبل. وأما خبر 



اؿ أخبرنا مالك  عن  الزىرى  فهو مسند. ومن الناس من قاؿ العنعنة اذا ق
حكمو حكم المرسل. وىذا خطأ ألف الظاىر انو سماع عن الزىرى واف كاف 

 بلفظ العنعنة، فوجب اف يقبل 
---------------------- 

]قولو ابن المسيب[ بكسر الياء وفتحها وىو سعيد بن المسيب المخزومى رأس 
ىػ )قولو مراسيلو  عندنا حسن(  93ىػ وتوفى سنة  15د سنة علماء التابعين، ول

أى بخبلؼ مراسيل غيره )قولو مسانيد( أى مروية بأسانيد صحيحة، وىى فى 
الغالب عن صهره أبى ىريرة)قولو كغيرىا( أى فى عدـ اإلحتجاج بها اذلم توجد 

مالم بأسانيد  صحيحة للجهل بالساؽ)قولو استحسنها الخ( أى ألف فى مراسيلو 
يوجد مسندا بحاؿ من وجو صحيح )قولو اذا قاؿ( أى الراوى )قولو الثقة( أى 
أو نحوه من غير أف يسميو ألف فى ترؾ التسمية ريبة توقع ترددا فى القلب 
)قولو بمنزلة من لم يذكره أصبل( أى ألنو وإف كاف ثقة عند الراوى المرسل فربما 

نة( أى مارواه بعن )قولو حكمو لو سماه  لكاف ممن جرحو غيره )قولو العنع
 حكم المرسل( أى ألف عن التشعر بشيء من أنواع التحمل والسمع

       
 

)فصل( وأما اذا قاؿ أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبى       
< صلى اهلل عليو وسلم فيحتمل اف يكوف ذلك عن الجد األدنى وىو 127>

ف مرسبل ويحتمل اف يكوف عن جده األعلى محمد بن عبد  اهلل بن عمرو فيكو 
فيكوف مسندا فبليحتج بو ألنو يحتمل اإلرساؿ واإلسناد، فبليجوز اثباتو بالشك 

 اال اف يثبت انو ليس يروى اال عن جده  األعلى فحينئذ يحتج  بو 
---------------------- 

اهلل بن  ]قولو اذا قاؿ[ أى الراوى )قولو عمرو بن شعيب( أى بن محمد بن عبد
قولو ذلك( أى الخبر المروى )قولو فيكوف مرسبل( أى ألف )عمرو بن العاص

محمد بن عبد اهلل تابعى  )قولو عن جده األعلى( أى وىو عبد اهلل بن عمرو 
 )قولو فبل يحتج بو( أى وال يجوز إثباتو بالشك 

 
 )باب صفة الراوى ومن يقبل خبره(



ف الراوى فى حاؿ السماع مميزا ضابطا واعلم انو اليقبل الخبر حتى يكو      
ألنو اذا لم يكن بهذه الصفة عن السماع لم يعلم مايرويو. واف لم يكن بالغا عند 
السماع جاز.ومن الناس من قاؿ يعتبر اف يكوف فى حاؿ السماع بالغا.وىذا 
خطأ ألف المسلمين أجمعوا على قبوؿ خبر أحداث الصحابة والعمل بما سمعوه 

ر كابن عباس وابن  الزبير والنعماف بن بشير  وغيرىم، فدؿ على فى حاؿ الصغ
 <128ماقلناه >

-------------------- 
]قولو مميزا[ وقد اختلف فى أقل السن الذى يحصل بو التمييز واألصح عدـ 
التقدير بالسن )قولو ضابطا( أى متيقظا غير مغفل )قولو وإف لم يكن بالغا( أى 

فيما تحملو فى صباه )قولو عند السماع( أى ال عند  ألف الصبى اليضبط غالبا
األداء )قولو يعتبر الخ( أى ألف الصبى ال يضبط غالبا ما تحملو فى صباه 
بخبلؼ الكافر )قولو كابن عباس( ىو عبد  اهلل بن عباس رضى اهلل  عنهما فإنو 
ولد لثبلث سنين  قبل الهجرة فيكوف عمره حين وفاة الرسوؿ ثبلث عشرة سنة 
فبل يتحقق البلوغ عند التحمل)قولو ابن زبير( ىو عبد اهلل بن زبير بن العواـ 

ىػ )قولو  73السدى ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا  وتوفى مقتوال بمكة سنة 
والنعماف بن بشير( توفى الرسوؿ  صلى اهلل عليو وسلم وىو ابن ثماف  وتوفى  

نت قبل البلوغ، فإف مدة ىػ، فمجموع مسموعاتو كا 64مقتوال بالشاـ  سنة 
إقامتو مع النبى بالمدينة عشر سنين )قولو وغيرىم( أى كأنس بن مالك 
األنصارى، كاف ابن عشر سنين لما قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم المدينة 
وابن عشرين لما توفى صلى اهلل عليو وسلم )قولو فدؿ( أى إجماعهم على قبوؿ 

 ( أى من انو يقبل المميز الضابط أحداث الصحابة )قولو ماقلناه
 

)فصل( وينبغى اف  يكوف عدال  مجتنبا للكبائر متنزىا عن كل مايسقط      
المروءة من المجوف والسخف واألكل فى السوؽ والبوؿ فى قارعة الطريق ألنو 
اذا لم يكن بهذه الصفة لم  يؤمن من اف يتساىل فى رواية ما ال اصل لو. ولهذا 

منين على كـر اهلل وجهو حديث أبى سناف األشجعى وقاؿ: بواؿ رد  امير المؤ 
 على عقيبو

------------------- 



]قولو ينبغى[ أى يجب )قولو أف يكوف( أى الراوى )قولو مجتنبا الخ(  تفسير  
للعدالة بمعنى ما يدؿ عليها وأما ىى نفسها فملكة فى النفس تمنعها من اقتراؼ 

لقمة )قولو للكبائر( أى لكل فرد من أفرادىا  الكبائر وصغائر الخسة كسرقة
فبارتكاب فرد منها تنتفى العدالة، والكبيرة ما توعد عليو بخصوصو أو كل 

)قولو متنزىا عن كل ما  جريمة تؤذف بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة
الخ( أى ألف حفظها من الحياء ومن ليس  لو حياء يصنع ما شاء )قولو من 

( أى عدـ المباالة بالنفس  )قولو والسخف( أى ضعف العقل )قولو المجوف
واألكل فى السوؽ( أى فى طريقو لغير سوقى، أما لو أكل فى السوؽ داخل 
حانوت أو مطعم مستترا فبل يخل المروءة )قولو ولهذا( أى ىذا الشرط )قولو 

فى حديث ابن سناف األشجعى( وىو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قضى 
بروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها زوجها ىبلؿ بن مرة األشجعى 
ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقها )قولو وقاؿ بواؿ على عقيبو( تمامو: 

 حسبها الميراث ال مهر لها 
 

)فصل( وينبغى اف يكوف ثقة مأمونا اليكوف كذابا وال ممن  يزيد فى      
رؼ بشيء من ذلك لم يقبل حديثو ألنو  اليؤمن  الحديث ماليس منو. فإف ع

 < اف يضيف الى رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو وسلم مالم يقلو129>
------------------- 

 ]قولو ثقة[ أى اليكوف كذابا )قولو من ذلك( أى الكذب والزيادة 
 

)فصل( وكذلك يجب اف يكوف غير مبتدع يدعو الناس الى البدعة، فإنو       
اف يضع الحديث على وفق بدعتو. وأما اذا لم يدع الناس  الى البدعة  اليؤمن

فقد قيل اف روايتو تقبل. قاؿ الشيخ  اإلماـ رحمو اهلل والصحيح  عندى انها 
 التقبل ألف المبتدع فاسق فبليجوز اف يقبل خبره

-------------------- 
)قولو فبل يجوز ]قولو غير مبتدع[ أى غير كافر ببدعتو كمنكرى حدوث العالم 

الخ( أى لقولو تعالى " إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " والفاسق عاـ فى الكافر 
وفى الفاسق فى عرفنا وىو المؤمن المرتكب للكبيرة. والجواب عن األوؿ أف 

 دينو اليصده عن الكذب مطلقا بل عن الكذب الذى يضر ىواه



 
و اف  يروى عمن  لم )فصل( وينبغى اف يكوف غير مدلس. والتدليس ى     

يسمع منو ويوىم انو سمع منو ويروى عن رجل يعرؼ بنسب أو اسم فيعدؿ عن 
ذلك الى مايعرؼ بو من اسمائو يوىم انو  غير ذلك الرجل المعروؼ. وقاؿ كثير 

من  اىل العلم يكره ذلك اال انو اليقدح ذلك روايتو، وىو قوؿ بعض اصحابنا  
من قاؿ برد حديثو ألنو  فى اإليهاـ  عمن لم ألنو لم يصرح بكذب. ومن الناس 

يسمع توىيم ما ال أصل لو فهو كالمصرح بالكذب، وفى العدوؿ عن اإلسم 
المشهور الى غيره تغرير عمن لعلو غير مرضى، فوجب التوقف عن حديثو 

<131> 
--------------------- 

رؼ بذلك ]قولو اف يكوف[ أى الراوى )قولو غير مدلس( أى فبل يقبل ممن  ع
إال ماصرح بو باإلتصاؿ كسمعت)قولو الى ما اليعرؼ بو( أى وال يشتهر بو 

 )قولو ذلك( أى التدليس
 

)فصل( ويجب اف يكوف ضابطا حاؿ الرواية محصبل لما يرويو. فأما اذا       
كاف مغفبل لم يقبل خبره فإنو اليؤمن اف يروى بما لم يسمعو. فإف كاف لو حاؿ 

يرويو فى حاؿ تيقظو مقبوؿ، واف روى عنو حديثا ولم يعلم  غفلة وحاؿ تيقظ فما
 انو رواه فى حاؿ التيقظ أو الغفلة لم يعمل بو  

--------------------- 
 ]قولو محصبل[ أى تحصيل صدر أو كتاب 

  
 ))باب القوؿ فى الجرح والتعديل((

الفسق أو وجملتو اف الراوى اليخلو إما  اف يكوف معلـو العدالة أو معلـو      
مجهوؿ الحاؿ.فإف كانت عدالتو معلومة كالصحابة رضى اهلل عنهم أو أفاضل 
التابعين كالحسن وعطاء والشعبى والنخعى واجبلء األئمة كمالك وسفياف وابى 
حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق ومن يجرى مجراىم وجب قبوؿ خبره ولم 

اف فى الصحابة فساقا  يجب البحث عن عدالتو. وذىبت المعتزلة والمبتدعة الى
، وىم الذين  قتلوا عليا كـر  اهلل  وجهو من أىل العراؽ واىل الشاـ، حتى 



اجترءوا ولم يخافوا اهلل عز وجل وأطلقوا ىذا القوؿ على طلحة والزبير وعائشة 
 رضى اهلل عنهم. 

وىذا قوؿ عظيم فى السلف. والدليل على فساد قولهم اف عدالتهم  قد ثبتت 
اىتهم قد عرفت، فبليجوز اف تزوؿ عما عرفناه  اال  بدليل < ونز 131>

قاطع، وألنهم لم  يظهر منهم  معصية اعتمدوىا وإنما دارت بينهم حروب كانوا 
فيها متأولين. ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين عن معاوية فى 

ا دخل عليهم قتاؿ على كـر  اهلل وجهو على ذلك واستعفوا عن القتاؿ معو لم
من الشبهة فى ذلك كسعد بن  ابى وقاص وأصحاب ابن مسعود وغيرىم. ولهذا  
كاف على رحمة اهلل عليو يأذف فى قبوؿ شهادتهم والصبلة معهم، فبل يجوز اف 

 يقدح ذلك فى عدالتهم.
-------------------- 

أى ]قولو أومجهوؿ الحاؿ[ أى غير معلـو عدالتو وال فسقو )قولو كالصحابة( 
فإنهم عدوؿ كما عليو السلف وجمهور الخلف  قاؿ تعالى " وكذلك جعلناكم 

ىػ  111ىػ  وتوفى سنة   21أمة وسطا " )قولو الحسن( أى البصرى ولد سنة 
ىػ )قولو  114)قولو عطار( ىو أبو محمد عطاء بن أبى رباح توفى بمكة سنة 

د فى خبلفة عمر الشعبى( ىو أبو عمرو عامر بن شراحيل الحميرى الشعبى ول
ىػ  51ىػ )قولو النخعى( ىو أبو عمراف النحعى  ولد سنة  113وتوفى سنة 

ىػ )قولو مالك( أى بن انس بن مالك )قولو السفياف( أى  96وتوفى  سنة 
 161ىػ  وتوفى  بالبصرة  77الثورى وىو ابو عبد اهلل سفياف بن سعيد ولد سنة 

ىػ  151ىػ  وتوفى سنة  81ت ولد سنة ىػ )قولو أبى حنيفة( ىو النعماف بن  ثاب
)قولو الشافعى( ىو أبو عبد اهلل محمد بن ادريس بن العباس الشافعى  )قولو 
احمد( ىو أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الحنبلى )قولو إسحاؽ( ىو اسحاؽ بن 

ىػ )قولو قبوؿ خبره( أى  238ىػ وتوفى سنة  161ابراىيم بن مخلد ولد سنة 
)قولو لم يجب الخ( أى لحديث " خير القروف  قرنى ثم  من عدالتو معلومة

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  " )قولو طلحة( ىو أبو محمد طلحة بن عبد اهلل  
أحد العشرة المبشرين بالجنة )قولو قوؿ عظيم( أى وبهتاف وىذياف، فإف ممن 

التهم جلية قاتل عليا أـ المؤمنين عائشة الصديقة والزبير بن العواـ وطلحة وعد
ظاىرة كظهور الشمس فى رابعة النهار )قولو متأولين( أى مجتهدين فأدى 
اجتهادىم الى ما ارتكبوه )قولو واستعفوا( أى امتنعوا )قولو كسعد الخ( والذى 



اعتزؿ الفتنة فلم يحارب مع على وال مع معاوية عدد قليل)قولو سعد بن وقاص( 
ولهذا( أى عدالة الصحابة )قولو يأذف  وىو أحد العشرة  المبشرة بالجنة )قولو

 الخ( أى ولو كانوا غير عدوؿ لما قبل شهادتهم
 

)فصل( فأما أبو بكرة ومن جلد معو فى القذؼ فإف أخبارىم تقبل ألنهم لم      
يخرجوا مخرج القذؼ  بل أخرجوه مخرج الشهادة، وإنما جلدىم عمر كـر اهلل 

فى عدالتهم ولم يرد خبرىم وجهو باجتهاده، فلم يجز اف يقدح بذلك 
<132> 

-------------------- 
 ىػ  51]قولو ابو بكرة[ وىو نفيع بن الحارث الثقفى توفى سنة 

)قولو ومن جلد معو( أى ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا وىو سهل بن 
معبد ونافع بن الحارث، فإف ىؤالء وزياد بن الحارث أربعتهم شهدوا على 

عبة بالزنا، فلما أبطأ وتوقف زياد فى الشهادة جلد عمر بن المغيرة بن ش
الخطاب الثبلثة الباقين ثم استتابهم فتابوا اال أبا بكرة فإنو صمم على الشهادة 

 فكاف خير ىؤالء الشهود 
)قولو فلم يجز الخ( أى ألنهم انما جلدوا وىم قد شهدوا بالزنا دوف أربعة 

ؿ نصابها ليس من فعل الشاىد شهداء لعدـ  نصاب الشهادة وعدـ كما
 المحدود حتى يعاقب برد شهادتو وعدـ قبوؿ خبره 

 
)فصل( واف كاف معلـو الفسق لم يقبل خبره سواء كاف فسقو بتأويل أو بغير      

تأويل. وقاؿ بعض المتكلمين يقبل الفاسق بتأويل اذا كاف أمينا فى دينو حتى 
ل: " اف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " الكافر. والدليل  على ماقلناه قولو عز وج

ولم  يفرؽ، وألنو اذا لم  يخرجو  التأويل عن كونو كافرا أو فاسقا لم يخرجو عن  
 اف يكوف مردود الخبر

--------------------- 
]قولو وإف كاف[ أى الراوى )قولو سواء الخ( أى سواء علم أف ما أتى بو فسق   

لنبيذ مثبل معتقدا اباحتو أوغير معتقد شيئا أو ال )قولو بتأويل( أى كمن شرب ا
)قولو اذا كاف أمينا( أى بأف كاف يحـر الكذب مطلقا على الناس وعلى اهلل 
ورسولو )قولو حتى الكافر( أى حتى من كاف من لواـز بدعتو أنو كافر عندنا. 



والفرؽ بين لزـو الكفر واإللتزاـ أف الملتـز كافر دوف من لزمو وىو اليرى ذلك 
اليعتقد كفسق الخوارج المبيحة دماء المسلمين )قولو ماقلناه( أى من أنو و 

 اليقبل خبر الفاسق مطلقا )قولو ولم يفرؽ(  أى فيو بين أف يكوف بتأويل أو ال
 

)فصل( فإذا كاف مجهوؿ الحاؿ لم يقبل حتى تثبت عدالتو. وقاؿ أصحاب      
ه اف كل خبر لم يقبل من أبى حنيفة رحمو اهلل يقبل. والدليل على ما  قلنا

 الفاسق لم يقبل من  مجهوؿ العدالة كالشهادة
--------------------- 

]قولو لم يقبل[ أى النتفاء تحقق الشرط )قولو يقبل( أى اكتفاء بظن حصوؿ 
 الشرط فإنو يظن من عدالتو فى الظاىر عدالتو  فى الباطن

 
ب ذلك فى الشهادة. )فصل( ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يج     

ومن أصحابنا من قاؿ يكفى السؤاؿ عن  العدالة فى الظاىر، فإف مبناه على 
 < ولهذا يجوز قبولو من العبد133الظاىر وحسن الظن، >

---------------------- 
]قولو عن العدالة الباطنة[ وىى ما فى نفس األمر، وىى التى ترجع الى أقواؿ 

ى بالراوى بخبلؼ الشهادة فإنها تكوف عند )قولو وحسن الظن( أ المزكين
الحكاـ فبل يتعذر عليهم معرفة عدالتهم فى الباطن )قولو ولهذا يجوز الخ( أى 
وألنو قد ثبت باإلجماع جواز رجوع العامى فى الفتوى الى من رآه منتصبا 
للفتوى ورأى المسلمين يأخذوف عنو )قولو قبولو من العبد( أى قبوؿ الخبر 

 العبدالمروى من 
 

)فصل( فإف اشترؾ رجبلف فى اإلسم والنسب واحدىما عدؿ واآلخر فاسق     
 فروى خبر عن ىذا اإلسم لم يقبل حتى يعلم انو عن عدؿ 

 
)فصل( ويثبت التعديل والجرح فى الخبر بواحد. ومن أصحابنا من قاؿ      

واحد اليثبت اال من نفسين كتزكية الشهود. واألوؿ أصح ألف الخبر يقبل من 
 فكذلك تزكية المخبر 

--------------------- 



]قولو بواحد[ أى وإف كاف عبدا أو امرأة ألف التزكية بمنزلة الحكم وىواليشترط 
 فيو العدد

 
)فصل( واليقبل التعديل اال ممن يعرؼ شروط العدالة وما يفسق بو االنساف      

ىو فاسق أو فسق من  ألنا لو قبلنا ممن اليعرؼ لم  نأمن اف نشهد بعدالة من
 ىو عدؿ 

 
)فصل( ويكفى فى التعديل اف يقوؿ ىو عدؿ. ومن أصحابنا من قاؿ يحتاج      

اف يقوؿ ىو عدؿ على ولى. ومن  الناس من قاؿ البد من ذكر ما صار بو عدال. 
والدليل على انو يكفى قولو عدؿ اف قولو عدؿ يجمع انو  عدؿ عليو ولو 

و. والدليل على انو اليحتاج  الى ذكرما يصير بو عدال واليحتاج الى الزيادة علي
أنا النقبل اال قوؿ من  تعرؼ فيو شروط  العدالة فبل يحتاج  الى بياف شروط 

 العدالة
--------------------- 

]قولو اف يقوؿ[ أى المزكى )قولو ىو عدؿ(  أى من غير  ذكر  أسباب التعديل 
أى عندى )قولو البد من ذكر الخ( أى ألنها كثيرة فيشق ذكرىا )قولو على( 

الحتماؿ اف يبادر الى التعديل عمبل بالظاىر )قولو عدؿ( أى ىو عدؿ )قولو أنا 
النقبل الخ( أى ومقتضى ىذا أنو يكتفى بقوؿ العدؿ من غير ذكر السبب اكتفاء 

 بعلمو بخبلؼ الجرح
 

فاسق )فصل( واليقبل الجرح اال مفسرا فأما اذا قاؿ ىو ضعيف أو      
< لم يقبل. وقاؿ أبو حنيفة رحمو اهلل اذا قاؿ ىو فاسق قبل من  غير 134>

تفسير. وىذا غير صحيح ألف الناس يختلفوف فيما يرد بو الخبر ويفسق بو 
 اإلنساف، فربما اعتقد فى أمر انو جرح وليس بجرح فوجب بيانو 

--------------------- 
الختبلؼ الناس فيما يجرح بو )قولو ]قولو اال مفسرا[ أى مذكورا سبب الجرح 

اذا قاؿ( أى الجارح )قولو لم يقبل( أى الحتماؿ انو فسقو بما لم يكن مفسقا 
 )قولو فوجب بيانو(  أى ما يرد بو الخبر وما يفسق بو اإلنساف

 



)فصل( فإف عدلو واحد  وجرحو آخر قدـ الجرح على التعديل ألف مع      
 لى المزكى شاىد الجرح  زيادة علم فقدـ ع

-------------------- 
]قولو عدلو[ أى الراوى للحديث )قولو قدـ الجرح الخ( أى واف كاف عدد 

 المعدلين اكثر. وقيل اف كاف عدد المعدلين أكثر قدـ التعديل
 

)فصل( فإف روى عن المجهوؿ عدؿ لم يكن ذلك تعديبل. وقاؿ بعض      
ذلك ىو أنا نجد العدوؿ يرووف  أصحابنا اف ذلك تعديل. والدليل على فساد 

عن المدلسين والكذابين. ولهذا قاؿ الشعبى: أخبرنى الحارث األعور وكاف واهلل  
 كذابا، فلم  يكن فى الرواية عنو دليل على التعديل

-------------------- 
]قولو عن المجهوؿ[ أى مجهوؿ العدالة )قولو ذلك( أى رواية عدؿ عن 

ى لذلك المجهوؿ )قولو اف ذلك  تعديل( أى كما المجهوؿ )قولو تعديبل( أ
صححو شيخ اإلسبلـ فى اللب )قولو انا نجد الخ( أى والحتماؿ أف يترؾ عادتو 

 )قولو الحارث( ىو أبو زىير الحارث بن عبد اهلل الهمدانى من كبار الشيعة
  

)فصل( فأما اذا عمل العدؿ بخبره وصرح بأنو عمل بخبره فهو تعديل ألنو       
اليجوز اف  يعمل بو اال وقد قبلو. وإف  عمل بموجب خبره ولم يسمع منو  انو 
عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديبل ألنو قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس 

 ودليل غيره، فلم يكن ذلك  تعديل 
------------------- 

ذ ]قولو فهو[ أى العمل بخبره )قولو تعديل( أى لذلك المجهوؿ. وقيل ال إ
العمل بخبره يحتمل أف يكوف احتياطا أو لدليل آخر )قولو بموجب خبره(  أى 

 بمقتضى خبره 
 

 )باب القوؿ فى حقيقة الرواية وما يتصل بو(
واإلختيار فى الرواية اف يروى الخبر بلفظو لقولو صلى اهلل عليو وسلم:"       

فقو الى من ىو  نضر اهلل امرأ سمع مقالتى فوعاىا ثم أداىا كما سمع رب حامل
تفقو منو ". فإف اورد الرواية بالمعنى نظرت ؛ فإف كاف ممن اليعرؼ معنى 



الحديث  لم يجز ألنو اليؤمن اف  يغير معنى الحديث. وإف  كاف ممن  يعرؼ 
معنى الحديث نظرت ؛ فإف كاف ذلك فى خبر محتمل لم  يجز اف يروى 

صلى اهلل عليو  وسلم  فبل   بالمعنى ألنو ربما نقل بلفظ اليؤدى مراد الرسوؿ
يجوز اف   يتصرؼ  فيو، واف كاف خبرا ظاىرا ففيو وجهاف: من أصحابنا من  
قاؿ اليجوز ألنو ربما كاف التعبد باللفظ كتكبير الصبلة. والثانى انو يجوز، وىو 
األظهر ألنو يؤدى معناه فقاـ مقامو، ولهذا روى عن  النبى صلى اهلل عليو وسلم 

 اذا اصبت فبل بأس ".انو  قاؿ " 
-------------------- 

]قولو كما سمع[ أى بلفظو )قولو لم يجز( أى أف يرويو إال بلفظو )قولو ذلك( 
أى الرواية بالمعنى )قولو فى خبر محتمل( أى بأف كاف مشتركا أو مجمبل أو 
مشكبل )قولو فيو( أى فى الخبر المحتمل )قولو واف كاف خبرا ظاىرا( أى إف  

 لفظ ظاىر المعنى )قولو اليجوز( أى روايتو بالمعنى  كاف ال
 

)فصل( واألولى اف يروى الحديث بتمامو. فإف روى البعض وترؾ البعض لم       
يجز ذلك على قوؿ من يقوؿ اف  نقل الحديث بالمعنى اليجوز، وأما على قوؿ 

نقل من قاؿ اف ذلك جائز فقد اختلفوا فى ىذا ؛  فمنهم من قاؿ اف  كاف قد  
ذلك ىو او غيره بتمامو مرة جاز اف ينقل البعض، واف  لم يكن قد  نقل ذلك 

< ومنهم من قاؿ اف كاف يتعلق بعضو ببعض 136الىو وال غيره لم  يجز. >
لم يجز. فإف كاف الخبر يشتمل على حكمين اليتعلق احدىما باآلخر جاز نقل 

ن قاؿ اليجوز  بكل احد  الحكمين بترؾ  اآلخر، وىو الصحيح. ومن  الناس م
حاؿ. والدليل على الصحيح ىو انو اذا  تعلق بعضو ببعض كاف فى ترؾ  بعضو 
تغرير ألنو ربما عمل بظاىره فيخل بشرط من  شروط الحكم، واذا لم يتعلق 

 بعضو  ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل احدىما دوف اآلخر
-------------------- 
وترؾ البعض ألف حذؼ الحديث ورواية  ]قولو لم يجز ذلك[ أى رواية البعض

بعضو ربما أحدث خلبل فيو )قولو ذلك( أى الحديث )قولو جاز أف ينقل 
البعض( أى ويترؾ البعض اآلخر. ومحل الجواز فيما اذا كاف الراوى رفيع 
المنزلة مشهورا بالضبط واإلتقاف بحيث ال يظن بو زيادة ما لم يسمعو أو نقصاف 

كذلك )قولو لم يجز( أى نقل البعض وترؾ البعض   ما سمعو بخبلؼ من ليس



)قولو إف كاف( أى الحديث المروى )قولو لم يجز( أى سواء  كاف تعلقو لفظيا  
كالتقييد  باإلستثناء والشرط والغاية والصفة أو معنويا كالخاص بالنسبة الى العاـ 

نسبة الى والمقيد بالنسبة الىالمطلق والمبين بالنسبة الى المجمل والناسخ بال
المنسوخ )قولو اليتعلق الخ( أى بأف يكوف الباقى مستقبل بمفهـو الحكم كقولو 
صلى اهلل عليو وسلم فى البحر: الطهور ماؤه الحل ميتتو )قولو بكل حاؿ( أى 
سواء  نقل ىو أو غيره بتمامو أوال وسواء تعلق بعضو ببعض أو ال )قولو فيخل( 

 أى العمل بو
 

ن اليحفظ الحديث اف يرويو من الكتاب. فإف كاف يحفظ )فصل( وينبغى لم     
فاألولى اف يرويو من كتاب ألنو أحوط. فإف رواه من  حفظو جاز.وأما اذا لم  
يحفظ وعنده كتاب وفيو سماعو بخطو وىو يذكر انو سمع جاز اف يرويو واف لم 

يو يذكر كل حديث فيو. واف لم يذكر انو سمع ىذا الخبر فهل يجوز اف يرويو ف
وجهاف: احدىما يجوز، وعليو يدؿ قولو فى الرسالة. والثانى اليجوز، وىو 
الصحيح ألنو اليأمن اف يكوف  قد زور على خطو، فبل تجوز الرواية بالشك 

<137> 
-------------------- 

]قولو فإف كاف يحفظ[ أى بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وىو المسمى 
جواب ىذا اإلستفهاـ )قولو يدؿ قولو( أى  بضبط الصدر )قولو فيو( أى فى

اإلماـ الشافعى )قولو فى الرسالة( أى فى أصوؿ الفقو )قولو اليجوز( أى أف 
 يرويو اذا لم يذكر سماعو 

 
)فصل( فأما اذا روى عن شيخ  ثم نسى الشيخ الحديث لم يسقط      

وىذا الحديث. وقاؿ الكرخى من أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل يسقط الحديث.
غير صحيح ألف الراوى عنو ثقة، ويجوز اف يكوف الشيخ قد نسى فبل تسقط 
رواية صحيحة فى الظاىر.فأما اذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوى عنو 
سقط الحديث ألنو قطع بالجحود ورد  الحديث فتعارض روايتو وجحود الشيخ 

يكذبو الشيخ فهو فسقطا، واليكوف ىذا التكذيب قدحا فى الرواية عنو ألنو كما 
 ايضا يكذب الشيخ

-------------------- 



]قولو اذا روى[ أى الثقة )قولو عن شيخ( أى ثقة )قولو ثم نسى الخ( أى ولم 
ينكره ولم يكذبو بأف قاؿ ال أعرفو أو ال أذكره )قولو لم يسقط الحديث( أى 

كوف عن اإلحتجاج بو بل ىو حجة يعمل بها )قولو جحد( أى أنكر )قولو والي
الخ( أى وال يثبت جرحو )قولو ألنو كما يكذبو الخ( أى وألف الظاىر من حالهما 

 عدـ تعمد الكذب اعتقادا بل ظنا وىو اليضر العدالة
 

)فصل( فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز اف تقوؿ سمعتو وحدثنى      
يع وأخبرنى وقرأ على سواء قاؿ اروه عنى أو لم يقل. واف أملى عليك  جاز جم

ماذكرنا. ويجوز اف يقوؿ أملى على ألف جميع ذلك صدؽ. فأما اذا قرأت عليو 
الحديث وىو ساكت يسمع لم يجز اف تقوؿ سمعتو والحدثنى وال أخبرنى. ومن 
الناس من قاؿ يجوز ذلك. وىذا خطأ ألنو لم يوجد شيء من ذلك. فإف قاؿ لو  

 يقوؿ حدثنى ألف  ىو كما  قرأت عليك فاقرأ بو جاز اف يقوؿ أخبرنى وال
اإلخبار يستعمل فى كل ما يتضمن  اإلعبلـ، والحديث اليستعمل اال فيما 
سمعو مشافهة. فأما اذا  أجازه لم يجز اف يقوؿ حدثنى وال أخبرنى ويجوز اف 

< ويجب العمل بو. وقاؿ بعض أىل 138يقوؿ أجازنى وأخبرنى إجازة، >
اف يثبت ذلك عن النبى صلى  الظاىر اليجب العمل بو. وىذا خطأ ألف القصد

اهلل عليو وسلم، فبل فرؽ بين النطق وبين مايقـو مقامو. فأما اذا كتب اليو رجل 
وعرؼ  خطو جاز اف يقوؿ كتب الى بو فأخبرنى كتابة. ومن أصحابنا من قاؿ 
اليقبل بالخط كما اليعمل فى الشهادة. وىذا غير صحيح  ألف  األخبار مبناىا 

 على حسن الظن 
---------------------- 

]قولو فاذا قرأ الشيخ[ أى من حفظو أو كتابو )قولو أف تقوؿ( أى فى روايتك 
)قولو أملى( أى الحديث )قولو فأما اذا قرأت( أى سواء من حفظك أو من  
كتابك وكذا  لو  قرأ عليو غيرؾ  )قولو أف تقوؿ( أى فى روايتو )قولو من ذلك( 

)قولو اإلعبلـ( أى سواء كاف بمشافهة أو كتاب أى السماع والتحديث واإلخبار 
أو رسوؿ أو غيرىا )قولو اذا أجازه( وقد اخنلف فى جواز الرواية باإلجازة، 
والصحيح جوازه )قولو العمل بو( أى بالمروى باإلجازة )قولو مايقـو مقامو( أى 

ة وىو اإلجازة )قولو وعرؼ خطو( أى وإف لم تقم بينة عليو.ومنهم من شرط البين
 عليو ألف الخط يشبو بالخط )قولو اف يقوؿ( أى المكتوب اليو



 
 )باب بياف مايرد بو  خبر الواحد(

اذا روى الخبر ثقة رد بأمور: احدىا اف يخالف موجبات العقوؿ، فيعلم      
بطبلنو ألف  الشرع إنما يرد بمجوزات العقوؿ، وأما بخبلؼ العقوؿ فبل. والثانى 

ة متواترة، فيعلم انو ال أصل لو أو منسوخ. والثالث اف يخالف نص كتاب أو سن
اف يخالف اإلجماع، فيستدؿ بو على انو منسوخ او ال أصل لو ألنو اليجوز اف 
يكوف صحيحا غير منسوخ وتجمع األمة على خبلفو. والرابع اف ينفرد الواحد 
 برواية ما يجب على الكافة علمو، فيدؿ ذلك على انو ال أصل لو ألنو اليجوز

< 139اف يكوف  لو أصل وينفرد ىو بعلمو من بين  الخلق العظيم. >
والخامس اف  ينفرد برواية ماجرت  بو العادة اف ينقلو أىل التواتر، فبل يقبل ألنو 
اليجوز اف  ينفرد فى مثل ىذا بالرواية. فأمااذا ورد  مخالفا للقياس او انفرد 

حكينا الخبلؼ فى ذلك، فأغنى  الواحد برواية ما تعم بو البلوى لم  يرد، وقد
 عن  اإلعادة. 

-------------------- 
]قولو موجبات العقوؿ[ أى مقتضيات العقوؿ )قولو فبل( أى فبل يرد الشرع. 
ومن المخالف للعقل مارواه الجوزى: اف سفينة نوح طافت بالبيت العتيق سبعا 

سالة بعد النبى وصلت عند المقاـ ركعتين  )قولو نص كتاب( أى كخبر مدعى الر 
صلى اهلل عليو وسلم، فإنو يخالف قولو تعالى " ولكن رسوؿ اهلل وخاتم النبيين " 
وقولو صلى اهلل عليو وسلم " أنا خاتم النبيين والنبى بعدى " )قولو اإلجماع( أى  
كخبر قتل شارب الخمرة فى المرة الرابعة، فإنو منسوخ باإلجماع على ترؾ 

الخ( أى مثل ما نقلو الشيعة من قولو صلى اهلل عليو  العمل بو )قولو اف ينفرد
وسلم لعلى " أنت الخليفة بعدى "، فمثل ىذا  تتوفر الدواعى الى معرفتو ألنو 
يتعلق بو كافة الناس على ما يجب علمو وقد أجمعوا  على خبلفة أبى بكر بعد 

بة ولما رسوؿ اهلل صلى اهلل   عليو  وسلم، ولو صح وثبت ماذكروه لعلمو الصحا
عدلوا عنو الى خبلفتو )قولو أف ينفرد( أى الواحد )قولو ماجرت الخ( أى كما لو 
انفرد بالخبر عن سقوط الخطيب عن المنبر بمشهد من اىل المدينة ألنو يقطع 
بتكذيبو )قولو ورد( أى خبر الواحد )قولو الخبلؼ( أى فى أوائل الباب، 

 ذلك( أى وروده مخالفا للقياس   واألصح أنو مقبوؿ ويقدـ على القياس )قولو
 



)فصل( فأما اذا انفرد بنقل حديث  واحد اليرويو غيره لم يرد خبره.       
وكذلك لوانفرد بإسناد ما أرسلو غيره او رفع ما وقفو غيره او بزيادة ال ينقلها 
غيره. وقاؿ بعض أصحاب الحديث يرد. وقاؿ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل اذا 

األصل لم يقبل. وىذا خطأ ألنو يجوز اف  يكوف  أحدىم سمع لم ينقل نقل 
الحديث كلو واآلخر سمع  بعضو أو احدىم سمعو مسندا او مرفوعا فبل نترؾ 

 < 141رواية الثقة لذلك >
------------------ 

]قولو ما أرسلو غيره[ أى ما رواه غيره مرسبل )قولو لو رفع الخ( أى رفع الى 
لى الصحابى أو من دونو)قولو أو بزيادة( أى أو انفرد بزيادة النبى ما وقفو غيره ع

)قولو لم ينقل غيره( أى من العدوؿ. ىكذا فى جميع  النسخ، والظاىر أنو 
محرؼ ولعل صوابو: اذا لم يغفل غيره عادة، يعنى اذا كاف غير من زاد  مما 

لعادة اف تقتضى العادة اف اليغفل مثلهم عن مثلها لم تقبل، وأما اذا اقتضت ا
يغفل مثلهم عن مثلها فإنها تقبل سواء كانت  معارضة أو غير معارضة  فتدبر 

 )قولو لذلك(  أى إلرساؿ غيره أو وقفو او عدـ زيادتو 
  

 )باب القوؿ فى ترجيح احد الخبرين على اآلخر(
وجملتو اذا تعارض خبراف وأمكن الجمع بينهما وترتيب احدىما على اآلخر      

اؿ فعل. واف لم  يمكن  ذلك و أمكن نسخ  احدىما باآلخر فعل فى اإلستعم
على ما بينتو فى  باب بياف األدلة التى يجوز التخصيص لها وما اليجوز. فإف لم 
يمكن ذلك رجح احدىما على اآلخر بوجو من وجوه  الترجيح. والترجيح يدخل 

ى اإلسناد فى موضعين احدىما فى اإلسناد واآلخر فى المتن.فأما  الترجيح ف
فمن وجوه: احدىا اف  يكوف احد  الراوين صغيرا واآلخر كبيرا، فيقدـ الكبير 

ألنو أضبط، ولهذا قدـ ابن عمر روايتو فى اإلفراد على رواية انس فقاؿ اف  
أنسا كاف  صغيرا يتولج على النساء وىن متكشفات وانا آخذ بزماـ  ناقة رسوؿ 

لعابها. والثانى اف يكوف احدىما أفقو من  اهلل  صلى اهلل عليو  وسلم يسيل على
اآلخر، فيقدـ على من دونو  ألنو اعرؼ بما يسمع. والثالث اف يكوف احدىما 
أقرب الى رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو وسلم، فيقدـ ألنو أوعى. والرابع اف  يكوف 
احدىما مباشرا للقصة او تتعلق  القصة بو ألنو  اعرؼ من األجنبى. والخامس 

< فيقدـ على الخبر اآلخر. ومن  141يكوف  احد  الخبرين اكثر رواة >اف 



أصحابنا من قاؿ اليقدـ كما التقدـ  الشهادة بكثرة العدد. واألوؿ أصح ألف 
قوؿ الجماعة أقوى فى الظن وأبعد عن  السهو، ولهذا قاؿ اهلل  تعالى "  اف  

ف احد الراوين تضل احداىما فتذكر احداىما  األخرى ". والسادس اف  يكو 
< والسابع 142أكثر صحبة، فروايتو أولى ألنو أعرؼ بما داـ من  السنن. >

اف يكوف  احدىما أحسن سياقا للحديث، فيقدـ لحسن عنايتو  بالخبر. والثامن 
اف يكوف احدىما متأخر اإلسبلـ فيقدـ ألنو  يحفظ آخر األمرين من النبى صلى 

حدىما متأخر الصحبة كابن  عباس وابن  اهلل  عليو وسلم، وكذلك اذا  كاف  ا
مسعود، فرواية المتأخر منهما تقدـ. وقاؿ بعض اصحاب أبى حنيفة رحمو  اهلل 
اليقدـ  بالتأخير ألف المتقدـ عاش حتى مات رسوؿ اهلل صلى اهلل  عليو  وسلم 
فساوى المتأخر فى الصحبة وزاد عليو  بالتقدـ. وىذا غير صحيح ألنو واف كاف 

ى المتأخر فى الصحبة اال اف  سماع المتأخر متحقق التأخر وسماع قد  ساو 
المتقدـ يحتمل التأخر والتقدـ، فما تأخر بيقين أولى.ولهذا قاؿ ابن عباس كنا 
نأخذ من  أوامر رسوؿ  اهلل صلى اهلل عليو وسلم باألحدث فاألحدث. والتاسع 

ي، فتقدـ روايتو اف  يكوف احد الراويين  أورع أو أشد  احتياطا فيما  يرو 
الحتياطو فى النقل. والعاشر اف يكوف احدىما قد  اضطرب لفظو واآلخر لم 
يضطرب، فيقدـ من لم   يضطرب لفظو ألف اضطراب لفظو يدؿ على ضعف 

< والحادى عشر اف  يكوف احد الخبرين من  رواية اىل 143حفظو. >
اهلل صلى اهلل  عليو المدينة، فيقدـ على رواية غيرىم ألنهم يرثوف افعاؿ رسوؿ 

وسلم وسنتو التى مات عليها، فهم اعرؼ بذلك من غيرىم. والثانى عشر اف 
يكوف راوى احد الخبرين قد  اختلفت الرواية عنو واآلخر تختلف عنو فاختلف 
اصحابنا فى ذلك ؛ فمنهم من  قاؿ تتعارض الروايتاف عمن اختلفت الرواية عنو 

لف عنو  الرواية. ومنهم من  قاؿ ترجح احدى وتسقطاف وتبقى رواية من لم  تخت
الروايتين عمن اختلفت الرواية عنو على الرواية األخرى برواية من لم تختلف 

 الرواية عنو
-------------------- 

]قولو وجملتو[ أى جملة القوؿ )قولو اذا تعارض( أى فى الظاىر بحسب ظن  
على مالم يحمل عليو اآلخر المجتهد )قولو و أمكن الخ( أى بأف حمل أحدىما 

)قولو وأمكن نسخ الخ( أى بأف علم المتأخر منهما فى الواقع )قولو فى 
اإلسناد( المراد باإلسناد ىنا رجاؿ الرواة بالحديث )قولو صغيرا( أى حين 



التحمل والسماع )قولو كبيرا( أى بالغا حين التحمل )قولو ألنو اضبط( أى 
د( أى بالحج )قولو رواية أنس( أى التى تمسك وأفهم للمعانى )قولو فى اإلفرا

بها الحنفية فى أف القراف أفضل من اإلفراد، وىى أنو سمع النبى  يلبى بالحج 
والعمرة جميعا )قولو يتولج( أى يدخل )قولو أحدىما( أى الراويين  )قولو أفقو( 

ـ خبر المراد بالفقو ىنا الذى يتعلق بو المروى حتى اذا كاف متعلقا بالبيوع قد
الفقيو بها على خبر الفقيو بما عداىا )قولو مباشرا للقصة( أى كترجيخ خبر أبى 
رافع أنو صلى اهلل عليو وسلم تزوح ميمونة حبلال رواه الترمذى على خبر ابن 
عباس أنو صلى اهلل  عليو وسلم تزوج ميمونة وىو محـر رواه الشيخاف. وذلك 

كنت السفير بينهما )قولو أو تتعلق لكوف أبى رافع مباشرا للقصة حيث قاؿ و 
القصة بو( أى كترجيح الصحابة خبر عائشة رضى اهلل عنها اف رجبل سأؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الرجل يجامع أىلو ثم يكسل وعائشة جالسة فقاؿ 
النبى صلى اهلل عليو وسلم: إنى ال أفعل ذلك أنا وىذه ثم نغتسل، رواه مسلم 

باس: إنما اف الماء من الماء. وذلك لكوف عائشة تتعلق القصة على خبر ابن ع
بها فيجب الغسل بالجماع وإف لم ينزؿ )قولو فيقدـ( أى خبر الراوى المباشر 
على األجنبى وإف  كاف أكثر )قولو فيقدـ على الخبر اآلخر( أى الذى رواتو 

عن  أقل، كترجيح حديث الوضوء: من مس الذكر، إذ رواه نفر من الصحابة
النبى. وأما حديث الرخصة فبل يحفظ اال من حديث طلق بن على اليمامى 
)قولو اليقدـ( أى ماكاف رواتو أكثر )قولو كما التقدـ الخ( أى فإف شهادة اثنين  
كما تعارض شهادة اثنين آخرين تعارض شهادة األربعة )قولو ألف قوؿ الجماعة 

لما  كاف الظن اقوى كاف الخ( أى مع أف المقصود من الدليل ظن الحكم وك
اعتباره أولى  بخبلؼ الشهادة فإف مقصودىا فصل الخصومات فضبطت 
بنصاب معين ألف اعتبار الكثرة يفضى الى تطويل  الخصومة )قولو فروايتو الخ( 
أى كترجيح حديث أـ سلمة: اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يصبح 

، على حديث أبى ىريرة أنو  صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: من أصبح جنبا ثم يصـو
جنبا فبل صـو لو. وذلك ألف أـ سلمة أدـو صحبة فتكوف أعرؼ بما  يدـو من 
السنن )قولو أحسن سياقا( أى وأبلغ استقصاء )قولو فيقدـ لحسن الخ( أى  
كترجيح  حديث جابر فى اإلفراد. قاؿ إمامنا الشافعى أخذت برواية جابر لتقدـ 

بتداء الحديث ألنو وصف خروج النبى من المدينة صحبتو وحسن سياقو ال
مرحلة مرحلة ودخولو بمكة وحكى مناسكو على ترتيب انصرافو، وغيره لم 



يضبط ماضبطو )قولو فيقدـ ألنو الخ( أى لظهور تأخر خبره عن معارضو )قولو 
أحهما متأخر الصحبة( أى اذا علم اف سماع المتأخر بعد اسبلمو واال فبل 

ابن عباس( ىو عبد اهلل بن عباس، فإنو أحدث صحبة ومتأخر من يقدـ)قولو ك
)قولو متحقق التأخر( أى حيث أف تأخر إسبلمو قرينة ظاىرة فى  ابن مسعود

الخارج اذا علم أف سماعو بعد إسبلمو عن متقدـ اإلسبلـ  تأخر مرويو فى
مستحبات فيكوف ناسخا لو فيقدـ عليو)قولو أورع( الورع ىو اإلعتناء باإلتياف بال

واإلجتناب عن المكروىات )قولو أف يكوف احد الخبرين الخ( أى كتقديم صاع 
أىل المدينة على غيرىم )قولو ألنهم يرثوف الخ( أى وألنها دار ىجرة ومجمع 

 المهاجرين واألنصار )قولو وتبقى( أى سالمة عن المعارض فيعمل بها 
 

يكوف احد الخبرين موافقا  )فصل( وأما ترجيح المتن فمن وجوه: احدىا اف     
لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس، فيقدـ على اآلخر لمعاضدة الدليل لو. 

< والثانى  اف يكوف احد الخبرين عمل بو  األئمة، فهو أولى ألف 144>
عملهم بو يدؿ على انو آخر األمرين و أوالىما، وىكذا  اذا عمل بأحد الخبرين 

ملهم بو يدؿ على انو قد استقر عليو الشرع أىل الحرمين فهو أولى ألف ع
وورثوه. والثالث اف يكوف احدىما يجمع  النطق والدليل، فيكوف أولى مما 
يجمع احدىما ألنو أبين. والرابع اف  يكوف احدىما نطقا واآلخر دليبل فالنطق 
أولى من الدليل ألف النطق مجمع عليو والدليل مختلف  فيو. والخامس اف 

قوال وفعبل واآلخر احدىما فالذى يجمع القوؿ والفعل أولى ألنو  يكوف احدىما
< فعبل ففيو اوجو 145اقوى لتظاىر الدليلين واف كاف احدىما قوال واآلخر >

قد  مضت فى األفعاؿ. والسادس اف  يكوف احدىما قصد بو  الحكم واآلخر 
رض لم يقصد بو الحكم فالذى قصد بو الحكم أولى ألنو ابلغ فى بياف الغ

وافادة المقصود. والسابع اف يكوف احدىما ورد على سبب واآلخر ورد على 
غير سبب فالذى ورد على غير سبب أولى ألنو متفق على عمومو والوارد على 
سبب مختلف فى عمومو. والثامن اف يكوف احد الخبرين قضى بو على اآلخر 

اف يكوف احدىما  فالذى قضى بو منهما أولى ألنو  ثبت لو حق التقدـ. والتاسع
اثباتا واآلخر نفيا فيقدـ اإلثبات ألف مع المثبت زيادة علم فاألخذ بروايتو اولى. 

< احدىما ناقبل واآلخر مبقيا فالناقل أولى ألنو يفيد 146والعاشر اف يكوف >
حكما شرعيا. والحادى عشر اف يكوف احدىما يقتضى الحظر واآلخر اإلباحة 



سواء. والثانى اف الذى يقتضى الحظر أولى، وىو ففيو وجهاف: احدىما انهما 
 الصحيح  ألنو أحوط

------------------- 
]قولو من كتاب[ أى كترجيح حديث: من ناـ عن صبلة فليصلها اذا ذكرىا، 
على نهيو صلى  اهلل عليو وسلم عن الصبلة فى األوقات المكروىة ألف الحديث 

لوات " اآلية فبليكوف قضاء األوؿ يعضده قولو تعالى " حافظوا على الص
الصلوات منهيا عنو فى األوقات المكروىة )قولو أو سنة( أى كجديث:ال نكاح 
اال بولى. فإنو يعارضو حديث: ليس للولى مع الثيب امرة. إال أف الحديث األوؿ 
يرجح لموافقتو لحديث آخر وىو قولو صلى اهلل عليو وسلم: أيما امرأة نكحت 

حها باطل )قولو أو قياس( أى كحديث أبى ىريرة عن النبى بغير اذف وليها فنكا
صلى الو عليو وسلم قاؿ: ليس على المسلم صدقة فى عبده وال فرسو. فإنو 
يعارضو حديث ابى ىريرة أيصا قاؿ قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  فى الخيل: ثم لم 

الذكور ينس حق اهلل فى ظهورىا. إال أف األوؿ أرجح ألنو يوافق القياس وىو ألف 
الخلص من الخيل متفق على عدـ وجوب الزكاة فيها فيقاؿ: ما التجب الزكاة 
فى ذكوره التجب فى إناثو كسائر الحيوانات )قولو فيقدـ على اآلخر( أى الذى 
لم يوافق ألف الظن فى الموافق أقوى )قولو أف يكوف احد الخبرين الخ( كترجيح 

بعا فى األولى وخمسا فى الثانية رواية من روى فى تكبيرات صبلة العيدين س
على رواية من روى أربعا فيهما كالجنائز، وذلك ألف ما فى األولى قد عمل بو 
أبو بكر وعمر وغيرىما وىم أكثر  اىل العلم  من الصحابة والتابعين واألئمة 
)قولو قد استقر بو الشرع( أى دوف اآلخر )قولو النطق والدليل( أى المنطوؽ 

فة )قولو فيكوف أولى( أى كترجيح حديث جابر اف النبى صلى ومفهـو المخال
اهلل عليو وسلم: قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 

الطرؽ فبلشفعة، على حديث سمرة بن جندب اف النبى صلى اهلل عليو وسلم  
قاؿ: جار الدار أحق  بالدار من غيره. وذلك ألف األوؿ يدؿ بمنطوقو على اف 

شفعة فيما لم يقسم ويدؿ بمفهومو على أنو الشفعة فيما قد قسم وقد صرح ال
بهذا المفهـو فقاؿ فإذا وقعت الحدود الخ وأما  الحديث الثانى فيدؿ بمنطوقو 
على اف الشفعة للجار المجاور )قولو دليبل( أى دليل الخطاب )قولو والدليل 

بخبلؼ مفهـو   مختلف فيو( أى مفهـو المخالفة المسمى بدليل الخطاب
الموافقة فبل خبلؼ )قولو فالذى يجمع  الخ( أى كما روى اف رسوؿ اهلل صلى 



اهلل عليو وسلم: كاف يسعى ويقوؿ اسعوا فإف اهلل كتب عليكم السعى، فإنو أدؿ 
على المقصود من قولو صلى اهلل عليو وسلم: الحج عرفة. )قولو لتظاىر 

و اوجو قد مضت( أى من األصحاب الدليلين( أى لتعاونهما وتعاضدىما )قول
من قاؿ القوؿ أولى ألنو أقوى فى الداللة على الشرع والفعل يحتمل التخصيص 
بالنبى وىو األصح، منهم من قاؿ الفعل أولى، و منهم من قاؿ ىما سواء  )قولو 
فالذى قصد بو الحكم أولى( أى كترجيح حديث إمامة جبريل وفيو اف جبريل 

 عليو وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثليو على صلى  بالنبى صلى اهلل
حديث ابن عمر فى اف وقت العصر مصير طل كل شيء مثلو. وذلك ألف 
حديث إمامة جبريل قصد بو بياف الحكم بخبلؼ حديث ابن عمر فإنو ورد فى 
غير مقصود )قولو ورد( أى عاما على سبب خاص )قولو عمومو( أى الوارد على 

الذى قضى الخ( أى كحديث: ليس فيما دوف خمسة أوسق غير السبب )قولو ف
صدقة، فإنو يعارضو حديث: فيما سقت السماء العشر. والتعارض فيما دوف 

خمسة أوسق فإنو يقدـ الخاص فبل تجب الزكاة فيما دوف خمسة أوسق )قولو  
فيقدـ اإلثبات( أى كترجيح حديث ببلؿ اف النبى صلى اهلل عليو وسلم دخل 

فيو على حديث أسامة أنو  صلى اهلل عليو وسلم دخل البيت أى  البيت وصلى
بيت اهلل ولم يصل فيو، وكترجيح ما روى أنو صلى اهلل عليو وسلم احتجم وىو 
صائم، على خبر: أفطر الحاجم والمحجـو )قولو فيقدـ اإلثبات( وقيل عكسو 

ن البراءة العتضاد النافى باألصل اذ األصل فى كل شيء عدمو)قولو ناقبل( أى ع
األصلية )قولو مبقيا( أى على البراءة األصلية ومؤيدا لها )قولو فالناقل أولى( أى  
كترجيح حديث أبى ىريرة فى ايجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق 
بن على فى عدـ اإليجاب ألف األوؿ ناقل عن األصل الذى ىو براءة الذمة 

نو ما اليعلم من غيره )قولو اإلباحة( أى )قولو ألنو الخ( أى وألف الناقل يستفاد م
جواز الفعل والترؾ فدخل المكروه والمندوب والمباح )قولو أنهما سواء( أى 

 ألنهما حكماف شرعياف، وىذا قوؿ القاضى والغزالى
 

 ))القوؿ فى اإلجماع((
 )باب ذكر معنى اإلجماع واثباتو(



اع على الشيء، والثانى اإلجماع فى اللغة يحتمل  معنيين: احدىما اإلجم     
العـز  على األمر والقطع بو من قولهم أجمعت على الشيء اذا  عزمت عليو. 

 وأما  فى الشرع فهو اتفاؽ علماء العصر على حكم الحادثة 
------------------ 

]قولو اإلجماع على الشيء[ أى اتفاؽ طائفة عليو سواء كاف من األمورالدينية 
الخ( أى لقولو تعالى " فأجمعوا أمركم" أى  اعزموا )قولو أوالدنيوية)قولو العـز 

 اتفاؽ علماء العصر( أى مجتهدى زماف من األزماف بعد وفاة الرسوؿ
 

)فصل( وىو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة األحكاـ مقطوع على      
< ومنهم من قاؿ 147مغيبو. وذىب النظاـ والرافضة الى انو ليس بحجة.>

اد اإلجماع والسبيل الى معرفتو. فالدليل  على انو  يتصور انعقاده اليتصور انعق
ىو اف اإلجماع انما ينعقد عن دليل  من نص او استنباط وأىلو مأموروف بطلب 
ذلك  الدليل ودواعيهم  متوفرة فى اإلجتهاد وفى اصابتو، فصح اتفاقهم على 

لهبلؿ والصـو ادراكو واإلجماع موجبو كما يصح اجتماع الناس على  رؤية ا
والفطر بسببو. والدليل على امكاف معرفة ذلك من جهتهم صحة السماع ممن 
حضروا اإلخبار عمن غاب يعرؼ بذلك اتفاقهم كما تعرؼ أدياف اىل الملل مع 
تفرقهم فى الببلد وتباعدىم فى األوطاف. والدليل على انو حجة قولو عز وجل: 

الهدى ويتبع غير سبيل   المؤمنين  " ومن  يشاقق الرسوؿ من بعد  ما تبين لو
نولو  ماتولى  ونصلو جهنم وساءت  مصيرا  " فتوعد على اتباع غير سبيلهم، 
فدؿ على اف  اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حراـ، وايضا قولو صلى اهلل عليو 
وسلم " التجتمع امتى على خطأ " وروى "  التجتمع  امتى على  الضبللة " 

عليو وسلم " من  فارؽ  الجماعة ولو قيد شبر فقد خلع ربقة وقولو صلى اهلل  
اإلسبلـ من  عنقو " ونهى عن الشذوذ وقاؿ " من شذ شذ فى النار " فدؿ على 

 وجوب العمل باإلجماع
-------------------- 

]قولو على مغيبو[ أى الحادث الذى حدث بعده بعيدا عن زماف اإلجماع )قولو 
ر اإلجماع والقياس الشرعى )قولو الى أنو ليس بحجة( النظاـ( وىو أوؿ من أنك

يعنى أنو يتصور ويمكن وجوده اال أنو ليس بحجة ألف المجتهدين غير معصومين 
)قولو اليتصور انعقاد اإلجماع( أى فهو ممتنع عادة. وأجيب بأف المجتهدين 



لهم داع الى اإلجتماع على حكم واحد فى وقت واحد وىو النص القاطع أو 
ن الغالب )قولو وال سبيل الى معرفتو( أى سلمنا بتصوره لكن الطريق الى الظ

معرفتو )قولو عن دليل( أى عن مستند فبل بد منو )قولو أو استنباط( أى قياس 
جلى أو خفى )قولو دواعيهم( أى أسبابهم وشروطهم )قولو وفى إصابتو( أى فى 

و فدؿ( أى مجموع ىذه اف يكوف اإلجتهاد صوابا )قولو ذلك( أى اإلجماع )قول
 األحاديث

 
)فصل(  واإلجماع حجة من جهة الشرع. ومن الناس من  قاؿ ىو حجة       

من جهة العقل والشرع جميعا. وىذا  خطأ ألف العقل اليمنع اجماع الخلق 
< على الخطأ. وبهذا اجمع اليهود على كثرتهم والنصارى على  148الكثير >

فر والضبلؿ، فدؿ على اف  ذلك  ليس بحجة كثرتهم على ما ىم عليو  من الك
 من جهة العقل 

-------------------- 
]قولو من قاؿ[ أى منهم إماـ الحرمين )قولو من جهة العقل والشرع جميعا( أى 
ألف اإلجماع يدؿ على وجود دليل قاطع فى الحكم وامتناع اجتماع مثلهم على 

فبلسفة على قدـ العالم )قولو مظنوف )قولو أجمع اليهود الخ( أى وكم أجمع ال
على كثرتهم( أى مع كثرتهم )قولو فدؿ( أى ىذا التعليل )قولو ليس بحجة من 

 جهة العقل( أى بل من جهة الشرع
 

 )باب ما ينعقد بو اإلجماع وماجعل حجة فيو(
اعلم اف اإلجماع الينعقد اال عن دليل فإذا رأيت اجماعهم على حكم      

جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل او لم نعرفو. ويجوز اف علمنا اف ىناؾ دليبل 
ينعقد عن كل دليل يثبت بو  الحكم كأدلة العقل فى األحكاـ ونص الكتاب 
والسنة وفحواىما وافعاؿ رسوؿ  اهلل صلى اهلل  عليو  وسلم واقراره والقياس 
 وجميع وجوه  اإلجتهاد. وقاؿ داود وابن جرير اليجوز اف  ينعقد اإلجماع من

جهة القياس. فأما داود فبناه على اف القياس ليس بحجة، ويجيء الكبلـ عليو 
اف شاء اهلل  تعالى. وأما ابن جرير  فالدليل على فساد قولو ىو اف القياس دليل 

 من أدلة الشرع، فجاز اف ينعقد اإلجماع من جهتو كالكتاب  والسنة
------------------- 



ر التى جعل اإلجماع حجة فيها من الدينيات ]قولو وماجعل الخ[ أى من األمو 
والعقليات والدنيويات وغيرىا )قولو عن دليل( أى قطعى أو ظنى )قولو علمنا اف 
الخ( أى ألف القوؿ فى الدين ببل مستند خطأ، كإجماعهم على جواز اإلجارة و 
بيع المعاطاة )قولو فحواىما( أى مفهومهما الموافق )قولو ابن جرير( ىو محمد 

ىػ وىو من القائلين بجواز  311ىػ وتوفى  سنة  224ن جرير الطبرى ولد سنة ب
القياس  وحجيتو )قولو فجاز الخ( أى وليست الظنية مانعة من صبلحيتو لذلك  

 كخبر اآلحاد فإنو ينعقد بو اإلجماع وىو ظنى
 

)فصل( واإلجماع حجة فى جميع  األحكاـ الشرعية كالعبادات      
ـ الدماء والفروج وغير ذلك من الحبلؿ والحراـ والفتاوى والمعامبلت واحكا

< فأما األحكاـ العقلية فعلى ضربين: احدىما يجب تقديم 149واألحكاـ >
العمل بو على العلم بصحة الشرع كحدوث العالم واثبات الصانع واثبات صفاتو 

األجماع واثبات النبوة وما أشبهها، فبل يكوف اإلجماع حجة فيو ألنا  قد بينا اف 
دليل شرعى ثبت بالسمع  فبل يجوز اف يثبت حكما يجب معرفتو قبل السمع  
كما اليجوز اف يثبت الكتاب بالسنة  والكتاب يجب العمل بو قبل السنة. 
والثانى ما  اليجب تقديم العمل بو على السمع، وذلك مثل جواز الرؤية وغفراف 

بعد السمع، فاإلجماع حجة فيها اهلل تعالى للمذنبين وغيرىما مما يجوز اف يعلم 
ألنو  يجوز اف يعلم  بعد الشرع واإلجماع من أدلة الشرع، فجاز اثبات ذلك  
بو. وأما  أمور الدنيا كتجهيز الجيوش  وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرىا 
من مصالح الدنيا فاإلجماع ليس بحجة فيها ألف اإلجماع فيها ليس بأكثر من 

 صلى اهلل عليو وسلم وقد ثبت اف قولو انما ىو حجة فى اجماع قوؿ رسوؿ اهلل
< نزؿ 151الشرع دوف مصالح الدنيا، ولهذا روى انو صلى اهلل عليو وسلم >

 منزال فقيل لو انو  ليس برأى فتركو.
------------------- 

]قولو المعامبلت[ أى معامبلت الخلق كالبيع )قولو أحكاـ الدماء( أى 
ولو والفروج( أى والمناكحات )قولو تقديم العمل بو( المراد بالعمل والجنايات )ق

ىنا مايشمل عمل الجوارح وعمل القلب وىو العلم)قولو بصحة  الشرع( أى 
بوروده )قولو واثبات الصانع الخ( أى ألف اصوؿ األحكاـ تنبنى عليها )قولو وما 

م )قولو ثبت( أشبهها( أى من وجوب صدؽ الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغه



أى كونو دليبل شرعيا )قولو فبل يجوز أف يثبت الخ( أىاذ لو جاز لـز المحاؿ. 
ووجو ذلك أف صحة اإلستدالؿ بالكتاب والسنة موقوفة على وجود الصانع 
وعلى كونو متكلما وعلى النبوة، فلو اثبتنا ىذه األشياء باإلجماع لـز الدور ألف 

اؿ علىعصمة األمة عن الخطاء الموقوؼ صحة اإلجماع متوقفة على النص الد
على صدؽ الرسل الموقوؼ على داللة المعجزة على صدقهم الموقوؼ على 
وجود البارى وإرسالو، فلو توقفت صحة ىذه األشياء على صحة اإلجماع لـز 
الدور )قولو جواز الرؤية( أى رؤية اهلل تعالى فى اآلخرة )قولو روي أنو إلخ( وقاؿ 

 : أنتم أعلم بأمر دنياكم )قولو إنو ليس برأى( أى مصيب. فى تلقيح النخل
 

 )باب ما يعرؼ بو  اإلجماع(
اعلم اف اإلجماع يعرؼ بقوؿ وفعل وقوؿ وإقرار وفعل وإقرار. فأما القوؿ      

فهو اف  يتفق قوؿ الجميع على الحكم بأف يقولوا كلهم ىذا حبلؿ او حراـ. 
شترط انقراض العصر فى ىذا أـ ال ؟ فيو والفعل اف  يفعلوا كلهم الشيء. وىل ي

وجهاف  من اصحابنا من قاؿ يشترط فيو  انقراض العصر، واذا  لم ينقرض 
العصر لم يكن  اجماعا  والحجة. ومنهم من  قاؿ انو  اجماع، واليشترط فيو 
انقراض العصر. وىو األصح لقولو صلى اهلل عليو وسلم: "  التجتمع امتى على 

جعل قولو حجة لم  يعتبر موتو فى كونو حجة كالرسوؿ صلى  ضبللة " وألف من
اهلل  عليو وسلم. فإذا قلنا اف ذلك اجماع فإذا  اجمعت الصحابة  على قوؿ 
ولم ينقرضوا لم  يجز ألحد منهم اف  يرجع عما اتفقوا عليو، واف  كبر منهم 
صغير وصار من اىل  اإلجتهاد بعد اجماعهم لم يعتبر قولو ولم تجز لو 

< واذا  قلنا انو ليس بإجماع واف انقراض العصر شرط جاز 151مخالفتهم. >
لهم الرجوع عما اتفقوا عليو، وجاز لمن  كبر منهم وصار من اىل اإلجتهاد اف 

 يخالفهم
--------------------- 

]قولو يعرؼ[ أى يتحقق )قولو وقوؿ وإقرار( أى وفعل وإقرار )قولو قوؿ 
العصر )قولو انقراض العصر( أى عصر المجمعين الجميع( أى جميع مجتهدى 

بأف يموتوا جميعا بعد اتفاقهم على الحكم)قولو فى ىذا( أى اإلجماع القولى 
والفعلى )قولو يشترط فيو( أى فى انعقاد اإلجماع وحجيتو بأف يموتوا كلهم بعده 

المجمعين من الرجوع )قولو إنو إجماع( أى وحجة )قولو وال يشترط  لتمكين



اإلجماع  ( أى بل لو اتفقت كلمة المجمعين ولو فى لحظة واحدة انعقدالخ
)قولو اف ذلك( أى اإلتفاؽ قبل اإلنقراض )قولو ولم ينقرضوا( أى لم يموتوا 
جميعا )قولو لم يعتبر قولو( أى ألف اإلجماع قد انعقد )قولو لم تجز لو 

حجة متبعة  مع كونومخالفتهم( أى ألنو لو جوزنا المخالفة لتعذر اإلجماع مطلقا 
 )قولو إنو( أى اإلجماع قبل اإلنقراض )قولو الرجوع( أى الى ماينافيو

 
)فصل( وأما القوؿ واإلقرار فهو اف يقوؿ بعضهم قوال فينتشر ذلك فى      

الباقين فيسكتوا عن مخالفتو. والفعل واإلقرار ىو اف يفعل بعضهم شيئا فيتصل 
؛ فالمذىب اف ذلك حجة واجماع بعد  بالباقين فيسكتوا عن اإلنكار عليو

انقراض العصر. وقاؿ الصيرفى ىو حجة ولكن اليسمى اجماعا. وقاؿ أبو على 
بن أبى ىريرة اف كاف ذلك فتيا فقيو  فسكتوا عنو فهو حجة، واف كاف حكم  

< لم  يكن  حجة. وقاؿ داود ليس بحجة بحاؿ. 152إماـ أو حاكم >
اف اىل اإلجتهاد اذا سمعوا جوابا فى حادثة  والدليل على ما قلناه اف العادة

حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندىم، فلما لم يظهروا الخبلؼ فيو دؿ على انهم 
راضوف بذلك. وأما قبل انقراض العصر ففيو طريقاف: من  اصحابنا من قاؿ ليس 
بحجة وجها واحدا. ومنهم من قاؿ ىو على وجهين كاإلجماع من جهة القوؿ 

  والفعل    
-------------------- 

]قولو بعضهم[ أى بعض المجمعين والمجتهدين )قولو فينشر( أى بحيث 
يبلغهم فيمضى زماف يتمكنوف فيو عادة من النظر )قولو فيسكتوا( أى الباقوف 
بأف لم ينكروه وال تظهر أمارة رضا  أو سخط منهم. والينافى ذلك قوؿ 

موؿ على اإلجماع القطعى فبل الشافعى: ال ينسب إلى ساكت قوؿ، ألنو مح
قولو فيتصل( أى فينتشر )قولو فالمذىب( أى الصحيح )ينافى كونو إجماعا ظنيا 

)قولو ذلك( أى قوؿ البعض أو فعلو وسكوت الباقين )قولو حجة( أى ألف 
ىؤالء الساكتين لولم يساعدوا البعض القائل أو الفاعل العترضوا عليو )قولو 

ى مثل ذلك يظن منو موافقتهم عادة فكاف كالنطق وإجماع( أى ألف سكوتهم ف
حتى يتم بو اإلجماع غير أنو يسمى مقيدا  فيقاؿ إجماع سكوتى كما يسمى 
مطلقا )قولو بعد انقراض العصر( أى بعد انقراض عصر بعض القائل أو الفاعل 
وانقراض الساكتين جميعهم بأف يموتوا. وذلك لجواز اف يكوف من لم ينكر إنما 



ر إلنو لم يجتهد بعد فبل رأى لو فى المسألة )قولو اليسمى إجماعا( أى لم ينك
الختصاص مطلق اإلجماع بالقطعى واإلجماع السكوتى ظنى، وعلى ىذا 
فبليسمى إجماعا إال مقيدا بالسكوتى )قولو حجة( أى وإف لم يكن إجماعا ألف 

أى فسكتوا الفتيا يبحث فيها عادة، فالسكوت عنها رضا بها )قولو حكم إماـ( 
عنو )قولو لم يكن حجة( أى ألف اإلعتراض على اإلماـ أو الحاكم يعد سوء 
أدب، فلعل سكوتهم كاف لذلك )قولو ليس بحجة بحاؿ( أى بكل حاؿ. وىذا 
موافق بقوؿ اإلماـ الشافعى: الينسب الى ساكت قوؿ )قولو ليس بحجة بحاؿ( 

و وأما قبل الخ( أى أما أى وال إجماعا الحتماؿ السكوت لغير الموافقة )قول
قوؿ البعض أو فعلو وسكوت الباقين قبل الخ )قولو ماقلناه( أى من أنو حجة أو 
اجماع )قولو جواب( أى من بعض المجتهدين )قولو فيو( أى فى ذلك الجواب 
)قولو فدؿ( أى عدـ اظهارىم الخبلؼ )قولو ففيو( أى قوؿ البعض أو فعلو مع 

حدا( أى ببل خبلؼ )قولو على  وجهين( وقد سكوت الباقين )قولو وجها وا
اجماعا والحجة،  تقدـ فيو انو اذا لم ينقرض العصر فيو وجهاف: احدىما ليس

 والثانى انو اجماع وحجة
 

 )باب مايصح من  اإلجماع ومااليصح ومن يعتبر قولو ومن  اليعتبر(
ض واعلم اف اجماع سائر األمم سوى ىذه  األمة ليس بحجة. وقاؿ بع     

الناس اجماع كل امة حجة، وىو اختيار الشيخ أبى اسحق اإلسفرائينى. والدليل 
على فساد ذلك مابينا اف اإلجماع انما صار حجة بالشرع، والشرع  لم  يرد اال 

 < األمة، فوجب جواز الخطأ على من سواىا من األمم153بعصمة ىذه >
-------------------- 

)قولو حجة( اى فى ملتنا بناء على اف شرعهم ]قولو ىذه األمة[ أى المحمدية 
شرع لنا مالم يرد ناسخ )قولو وىو( أى قوؿ البعض )قولو أبى اسحق 
اإلسفرئينى( ىو ابراىيم بن محمد بن ابراىيم اإلسفرائينى األصولى الشافعى 

ىػ )قولو بالشرع( أى بطريق الشرع من  418توفى فى شهر عاشوراء سنة 
عصمة الخ( أى لحديث "اف امتى التجتمع على ضبللة الكتاب والسنة )قولو ب

"رواه ابن ماجو وغيره)قولو فوجب جواز الخ( أى فبليكوف اجماعهم حينئذ 
 حجة فى حق احد من ىذه األمة.

 



)فصل( وأما ىذه األمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر      
والدليل على ما قلنا الذى  بعدىم وقاؿ داود اجماع غير الصحابة ليس بحجة. 

قولو تعالى: " ومن يشاقق الرسوؿ من بعد  ما  تبين لو  الهدى" اآلية ولم يفرؽ 
قولو صلى اهلل عليو وسلم: "اليخلو عصر من  قائم هلل عز وجل بحجة" وألنو 

 اتفاؽ من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبو الصحابة
-------------------- 

خ[ أى فيشمل عصرالصحابة وعصر من بعدىم الى آخر ]قولو فإجماع علماء ال
الزماف)قولو حجة( أى ألف األدلة الدالة على حجية اإلجماع لم تفصل  بين 
عصر وعصر، فهى عامة  لعلماء كل عصر )قولو على العصر( أى على الناس 
الذين حدثوا بعد انعقاد اإلجماع او بعد انقراض عصر المجمعين وغيرىم، 

ن حدث من  المجتهدين  من بعد اجماعهم)قولو ليس بحجة( فيمتنع خبلؼ م
أى ألف اإلجماع انما يكوف عن توقيف والصحابة ىم الذين شاىدوا التوقيف 
)قولو على ما قلناه( أى اجماع كل عصر الخ )قولو ولم يفرؽ( أى ألف "من" من 
صيغ العمـو وقد توعد على ذلك، فدؿ على اف اتباع سبيلهم واجب واليكوف 

تباع سبيلهم واجبا اال اذا  كاف حجة فى نفسو )قولو فأشبو( أى فأشبو اتفاقهم ا
 اتفاؽ الصحابة على مسئلة حادثة، فبل معنى الختصاصو بهم

 
)فصل( ويعتبر فى صحة اإلجماع اتفاؽ جميع علماء العصرعلىالحكم. فإف      

لفوف  خالف بعضهم لم يكن ذلك اجماعا. ومن  الناس من قاؿ اف كاف المخا
اقل  عددا من الموافقين لم يعتد  بخبلفهم. وقاؿ بعضهم اف كاف المخالفوف 

< عددا اليقع العلم بخبرىم لم  يعتد بهم. ومن الناس من قاؿ اذا 154>
اجمع اىل الحرمين مكة ومدينة والمصرين والبصرة والكوفة لم يعتد بخبلؼ 

خبلؼ غيرىم . وقاؿ غيرىم. وقاؿ مالك اذا اجتمع اىل المدينة لم  يعتد ب
األبهرى من اصحابو انما أراد بو فيما طريقو اإلخبار كاألجناس والصاع، وقاؿ 
بعض أصحابو انما اراد بو الترجيح بنقلهم، وقاؿ بعضهم انما أراد بو فى زمن 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين. وقاؿ بعض الفقهاء اذا اجمع الخلفاء األربعة 

م  يعتد بغيرىم. وقاؿ الرافضة اذا قاؿ على كـر اهلل وجهو رضواف اهلل عليهم ل
شيئا لم يعتد بغيره. والدليل على فساد ىذه األقاويل اف اهلل تعالى سبحانو  انما 

 أخبر عن عصمة جميع  األمة، فدؿ على جواز الخطأ على بعضهم.



--------------------- 
لو ذلك( أى  اإلتفاؽ ]قولو فإف خالف الخ[ أى ولو كاف البعض واحدا )قو 

الذى خالف فيو البعض )قولو لم يعتد بخبلفهم( أى العبرة بقوؿ األكثر لقولو 
بالسواد األعظم" )قولو قاؿ بعضهم( وىم المالكية  صلى اهلل عليو وسلم "عليكم

والمعتزلة )قولو عددا الخ( أى عدد التواتر )قولو والبصرة(  لعلو بإسقاط الواو  
بة الى أبهر اسم قرية، وىو القاضى ابو بكر محمد بن عبد )قولو األبهرى( نس

ىػ )قولو  375اهلل التميمى شيخ المالكية فى العراؽ توفى فى شواؿ سنة 
اإلخبار(  أى والنقل )قولو بنقلهم( أى روايتهم )قولو بعض الفقهاء( وىو 
 القاضى أبو خاـز من أصحاب أبى حنيفة واإلماـ أحمد فى احدى الروايتين عنو

)قولو لم يعتد بغيرىم( وذلك لقولو صلى اهلل عليو وسلم " عليكم بسنتى  وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها  بالنواجذ " 

 رواه ابو داود والترمذى وصححو الحاكم
 

)فصل( ويعتبر فى صحة اإلجماع اتفاؽ كل من كاف من اىل اإلجتهاد سواء       
سا  مشهورا أو خامبل مستورا وسواء كاف عدال أمينا أو فاسقا متهتكا كاف مدر 

ألف المعوؿ فى ذلك على اإلجتهاد، والمحجور كالمشهور والفاسق كالعدؿ فى 
 < 155ذلك    >

--------------------- 
]قولو مشهورا[ أى  بأنو من اىل اإلجتهاد )قولو مستورا( أى انو اليعرؼ من 

ينا( أى صادقا )قولو فى ذلك( أى فى انعقاد اإلجماع )قولو المجتهدين )قولو أم
المحجور الخ( أى اف المجتهد المحجور كالمجتهد المشهور فى اىلية 
اإلجتهاد واإلجماع )قولو والفاسق كا لعدؿ( أى والمجتهد الفاسق  كالمجتهد 

 العدؿ فى اىلية اإلجتهاد واإلجماع
 

د من اىل عصرىم أو لحق بهم من )فصل( وال فرؽ بين اف يكوف المجته    
العصر الذى بعدىم وصار من اىل اإلجتهاد عند الحادثة،كالتابعى اذا ادرؾ 
الصحابة فى حاؿ حدوث الحادثة وىو من اىل اإلجتهاد. ومن اصحابنا من قاؿ 
اليعتد  بقوؿ التابعين مع  الصحابة. والدليل على ماقلناه ىو اف سعيد بن 

بد اهلل بن مسعود كشريح واألسود وعلقمة كانوا المسيب والحسن واصحاب ع



يجتهدوف  فى زمن  الصحابة ولم ينكرعليهم احد وألنو من اىل اإلجتهاد عند 
 حدوث الحادثة فاعتد بقولو كأصاغر الصحابة  رضى  اهلل  عنهم.

------------------ 
ة ]قولو صار[ أى المجتهد البلحق )قولو عند الحادثة( أى عند حدوث الحادث

)قولو وىو من اىل الخ( أى فإف التابعى معتبر معهم ويكوف اجماعهم الينعقد 
مع مخالفتو )قولو مع الصحابة( أى مع اجماع الصحابة فلو خالفهم اليعتبر 
اإلختبلؼ )قولو على ما قلناه( أى من عدـ الفرؽ بين المجتهدين فى العصرين 

لشريح( أى ابن الحرث بن )قولو الحسن( أى البصرى اإلماـ المشهور )قولو كا
ىػ )قولو األسود( أى بن زيد بن قيس النخعى توفى  81قيس الكندى توفى سنة 

ىػ روى انو حج ثمانين حجة وعمرة  )قولو علقمة( أى بن قيس بن  74سنة 
ىػ )قولو يجتهدوف( أى ويفتوف )قولو احد( أى  63عبد اهلل النخعى توفى سنة 

 عى باطبل لما ساغ للصحابة تجويزهمن الصحابة، فلو كاف قوؿ التاب
  

 
)فصل( وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فبليعتد  بقولو فى      

اإلجماع. فإف اسلم وصار من اىل اإلجتهاد عند الحادثة اعتبر قولو. واف  انعقد  
اإلجماع وىو كافر ثم اسلم وصار من اىل االجتهاد ؛ فإف قلنا اف انقراض 

< واف قلنا انو  شرط اعتبر قولو ؛ 156ليس بشرط لم يعتبر قولو، >العصر 
 فإف خالفهم  لم  يكن اجماعا.

------------------ 
]قولو من الملة[ أى االسبلمية )قولو فى اإلجماع( أى فى انعقاد اإلجماع )قولو 

و( أعتبر قولو( أي ألف اسم األمة يتناولو فهو من أىل الكرامة )قولو لم يعتبر قول
أي قوؿ كافر أسلم في انعقاد اإلجماع وحجيتو )قولو وإف قلنا إلخ( لكن ىذا 

ودخوؿ مجتهد قبل  على القوؿ بأف فائدة اإلشتراط جواز رجوع البعض
ال يعتبر أيضا  انقراضهم وأما على القوؿ بأف فائدتو جواز الرجوع فقط فينبغى أف

الفهم( أي أىل اإلجتهاد )قولو إنو شرط( أي في انعقاد اإلجماع )قولو فإف خ
 )قولو لم يكن( أي إجماعهم.  

 



)فصل( وأمامن لم يكن من اىل اإلجتهاد فىاألحكاـ كالعامة والمتكلمين      
واألصوليين لم يعتبر قولهم فى اإلجماع. وقاؿ بعض المتكلمين يعتير قوؿ 

غير العامة فى اإلجماع. وقاؿ بعضهم يعتبر قوؿ المتكلمين واألصوليين. وىذا 
صحيح ألف العامة اليعرفوف طرؽ اإلجتهاد، فهم كالصبياف. وأما المتكلموف 
واألصوليوف فبليعرفوف جميع طرؽ األحكاـ، فبليعتبر قولهم كالفقهاء اذا لم  

 يعرفوا  اصوؿ  الفقو
------------------ 

]قولو كالعامة[ أىعامة المسلمين )قولو األصوليين( أى الذين اليتمكنوف من 
أمكنو اإلجتهاد فيعتبر قولهم حينئذ  تهاد و اال فكل مجتهد أصولى واال لمااإلج

)قولو بعض المتكلمين( وىو القاضى أبو بكر الباقبلنى )قولو وىذا( أى المذكور 
 من القولين )قولو كالفقهاء( أى فإنو اليعتد قولهم لعدـ الشروط المعتبرة

 )باب اإلجماع  بعد  الخبلؼ(
لصحابة فى المسئلة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين اذا اختلف ا      

اف يتفقوا على احدىما. ومن  اصحابنا من قاؿ اليتصور ذلك ألف  اختبلفهم 
< على قولين حجة فى جواز األخذ بكل واحد منهما اليجوزعليها 157>

الخطأ واجماع التابعين على تحريم احدىما حجة اليجوز عليها الخطأ، فبل 
تماعهما. وىذا غير صحيح ألف الصحابة اذا اجتمعت على جواز يصح اج

األخذ بكل واحد من القولين صار التابعوف فى القوؿ بتحريم احدىما بعض 
 األمة، والخطأ جائز على بعض  األمة
------------------ 

]قولو فى المسئلة[ أى فى حكمها )قولو جاز للتابعين( ىذا ليس مخصوصا  
ابة. وذلك كاتفاؽ التابعين على منع بيع األمهات بعد اختبلؼ للتابعين مع الصح

الصحابة فيو  )قولو من قاؿ( أى كأبى بكر الصيرفى وأبى الحسن األشعرى، وبو 
قاؿ اإلماـ احمد بن حنبل )قولو اليتصور ذلك( أى اإلتفاؽ على احدىما، ألنو 

تحريم  يؤدى الى انعقاد نقيضين )قولو حجة( أى اجماع منهم )قولو على
احدىما( أى على احد القولين )قولو اجتماعهما( أى ألنهما نقيضاف 

 واجتماعهما محاؿ
  



)فصل( واذا اجتمع التابعوف على احد القولين لم يزؿ بذلك خبلؼ       
الصحابة، ويجوز لتابع التابعين األخذ بكل واحد من القولين. وقاؿ  ابن خيروف 

ة اجماعا، وىو قوؿ المعتزلة. والدليل على والقفاؿ يزوؿ الخبلؼ وتصير المسئل
ما قلناه اف اختبلفهم على قولين اجماع على جوازاألخذ بكل واحد من القولين 
وما اجتمعت الصحابة على جوازه اليجوز تحريمو بإجماع التابعين كمااذا 

 اجمعوا على تحليل شيء لم يجز تحريمو بإجماع التابعين
------------------- 

ا اجتمع[ أى اذا اجمع )قولو على احد القولين( أى قولى الصحابة ]قولو اذ
)قولو خبلؼ الصحابة( أى فى المسئلة على قولين )قولو ابن خيراف( وىو اإلماـ 

الثبلثاء من ذى  أبو على الحسين بن صالح بن خيراف البغدادى توفى يـو
ى )قولو ىػ )قولو القفاؿ( أى الكبير محمد بن  على الشاش 321الحجة سنة 

بزواؿ الخبلؼ( أى خبلؼ الصحابة )قولو على ما قلناه( أى من عدـ زواؿ 
القولين )قولو على جوازه( أى على  خبلؼ الصحابة بإجماع التابعين على احد

جواز األخذ بو )قولو اليجوز الخ( أى ألف اجماع عصر الثانى على  احد 
 القولين يستلـز امتناع األخذ

 ىل العصر األوؿباآلخر فينافى اجماع ا
 

)فصل( وأما اذا اختلفت الصحابة على قولين  ثم اجتمعت على احدىما      
< قبل اف يبرد الخبلؼ ويستقر كخبلؼ 158نظرت ؛ فإف كاف ذلك >

الصحابة ألبى بكر  رضى اهلل عنهم فى قتاؿ مانعى الزكاة واجماعهم بعد ذلك 
ؼ، و اف كاف ذلك بعد   زاؿ الخبلؼ وصارت المسئلة بعد ذلك اجماعا ببل خبل

ما برد الخبلؼ واستقر ؛ فإف قلنا انو  اذا اجتمع التابعوف زاؿ الخبلؼ 
بإجماعهم فبإجماعهم أولى اف يزوؿ، واذا قلنا بإجماع التابعين اليزوؿ الخبلؼ 
بنيت  على  انقراض العصر ؛ فإف قلنا اف  ذلك شرط فى  صحة  اإلجماع جاز 

س  بأكثر من  اجتماعهم على قوؿ واحد، فإذا جاز ألف اختبلفهم على قولين لي
لهم اف يرجعوا قبل انقراض العصر فرجوعهم عما اختلفوا  فيو أولى،  واذا قلنا 
اف انقراض  العصر ليس بشرط لم  يجز  اف  يجمعوا ألف اختبلفهم على قولين 
 حجة ال يجوز عليها الخطأ فى تجويز األخذ بكل واحد من  القولين، فبل يجوز

 اإلجماع على  ترؾ حجة اليجوز عليها  الخطأ  



------------------- 
]قولو نظرت[ أى المسئلة )قولو ذلك( أى اإلجماع على احد القولين بعد 

 اختبلؼ 
)قولو قبل اف يبرد الخبلؼ( أى بأف كانوا فى مهلة النظر وتبادؿ اآلراء ولم 

د قبل استقرارالخبلؼ قوؿ )قولو زاؿ الخبلؼ( أى ألنو ليس لواح يستقر لهم
مجرد نظر وبحث إلصابة القوؿ )قولو اذا اجتمع  قوؿ بل لكل واحد منهم

التابعوف( أى على احد القولين )قولو فبإجماعهم الخ( أى وتصير المسئلة 
اجماعية )قولو على انقراض العصر( اى على الخبلؼ فى اشتراط اإلنقراض في 

ختبلؼ )قولو اف يرجعوا( أى عن اإلجماع )قولو جاز( أى اجماعهم بعد اإل
القوؿ الواحد الذي اتفقوا عليو )قولو أولى( أى بالجواز )قولو بشرط( أى فى 
صحة اإلجماع )قولو لم يجزأف يجمعوا( أى على احد القولين لهم بعد استقرار 

 النظر خبلفهم ومضي مهلة
 

 )باب القوؿ فى اختبلؼ الصحابة على قولين(
الصحابة فى المسئلة على قولين وانقرض العصر عليو واعلم اذا اختلفت      

< يجوز 159لم يجز للتابعين إحداث قوؿ ثالث. وقاؿ بعض أىل الظاىر >
ذلك. والدليل على فساد ذلك ىو اف اختبلفهم على قولين اجماع على إبطاؿ  
كل قوؿ سواىما كما اف اجماعهم على قوؿ كل واحد اجماع على ابطاؿ كل 

لم يجز احداث قوؿ ثاف فيما اجمعوا فيو على قوؿ واحد لم قوؿ سواه، فلما 
 يجز احداث قوؿ ثالث فيما اجمعوا  فيو  على قولين 

-------------------- 
]قولو فى المسئلة[ أى الواحدة )قولو عليو( أى على ىذا اإلختبلؼ )قولو لم 

لى يجز الخ( أى الستلزاـ اإلحداث إبطاؿ ما اجمعوا عليو ألف اختبلفهم ع
قولين يقتضى وجوب األخذ بأحدىما واحداث ثالث يرفع ذلك كلو )قولو يجوز 
ذلك( أى احداث قوؿ ثالث مطلقا ألف اختبلفهم على قولين دليل تسويغ 
اإلجتهاد فى احداث ثالث )قولو اختبلفهم( أى اختبلؼ الصحابة او األمة فى 

لم يجز احداث أى عصر من األعصار )قولو اجماع( أى من جهة المعنى )قولو 
الخ( أى ألف تجويزه مبطل لوجوب األخذ بأحد القولين وكاف مبطبل لئلجماع 

 المنعقد أوال وذلك باطل 



 
)فصل( فأما اذا اختلفت الصحابة  فى مسئلتين على قولين فقالت طائفة      

بالتحليل، وقالت  طائفة بالتحريم ولم  يصرحوا  بالتسوية بينهما فى الحكم  
عى اف يأخذ فى احدى المسئلتين بقوؿ طائفة وفى المسئلة األخرى جاز  للتاب

بقوؿ الطائفة األخرى فيحكم بالتحليل فى احدى  المسئلتين وبالتحريم فى 
المسئلة األخرى. ومن الناس من زعم اف ىذا إحداث قوؿ ثالث. وىذا خطأ 

لفريقاف ألنو وافق فىكل واحد من  المسئلتين فريقا من الصحابة.وأما اذا صرح ا
بالتسوية بين المسئلتين فقاؿ احد الفريقين الحكم فيهما واحد وىو التحريم 
وقاؿ الفريق اآلخر الحكم  فيهما واحد وىو التحليل واخذ بقوؿ  فريق فى 

< األخرى فقاؿ شيخنا القاضى أبو الطيب  161احداىما وبقوؿ فريق فى >
ماع على التسوية  بينهما رحمو  اهلل يحتمل اف يجوز  ذلك ألنو لم يحصل اإلج

فى حكم. واألوؿ أصح ألف  اإلجماع قد حصل من الفريقين على التصريح 
 بالتسوية بينهما، فمن فرؽ بينهما فقد   خالف اإلجماع، وذلك  اليجوز  

--------------------- 
]قولو فى الحكم[ أى كما ىنا، أو فى العلة كتوريث العمة أو الخالة ؛ فإف من 

عل علة التوريث كونهما من ذوى األرحاـ، ومن منعو جعلو علة المنع ورثهما ج
فبل يجوز التفصيل ألنو رفع مجمع عليو )قولو فيحكم الخ( مثاؿ ذلك اختبلؼ 
العلماء  فى تعاطى األكل وفعل  الجماع ناسيا ؛ فقاؿ بعضهم يفطراف وقاؿ 

ا فى العلة فقاؿ بعضهم اليفطراف، ثم  فصل السفياف  الثورى بينهما مع اتحادىم
الجماع ناسيا يفطر واألكل ناسيا اليفطر لبعد النسياف فى الجماع دوف األكل 
)قولو ومن الناس من زعم الخ( أى فهو ممنوع مطلقا ألنهم أجمعوا على عدـ 
التفصيل )قولو بالتسوية( أى فى الحكم والعلة )قولو أبو الطيب( ىو طاىر بن 

يحتمل الخ( أى كما يحتمل اف اليجوز ذلك  ىػ )قولو 451عبد اهلل توفى سنة 
 )قولو واألوؿ( أى القوؿ بعدـ جواز احداث التفصيل فيما صرحوه بالتسوية

  
 )باب القوؿ فى قوؿ الواحد من الصحابة وترجيح  بعضهم على بعض(

اذا قاؿ بعض الصحابة قوال ولم  ينتشر ذلك فى علماء الصحابة ولم       
لك اجماعا، وىل ىو حجة ؟ فيو قوالف: قاؿ  فى يعرؼ لو مخالف لم يكن ذ

القديم ىو حجة  ويقدـ على القياس، وىو  قوؿ جماعة من  الفقهاء، وىو قوؿ 



أبى  على الجبائى. وقاؿ فى الجديد ليس بحجة، وىو الصحيح. وقاؿ اصحاب 
أبى حنيفة اذا خالف القياس فهو توقيف يقدـ على القياس، وذكروا ذلك من كل 

قوؿ ابن  عباس فيمن نذر ذبح ابنو، وفى قوؿ عائشة رضى اهلل  عنها وجو فى  
< قصة زيد بن أرقم وغير ذلك من  المسائل. والدليل على انو 161فى >

ليس بحجة اف اهلل  سبحانو  وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين، فدؿ 
لخطأ فلم  على اف اتباع بعضهم ال يجب وألنو قوؿ عالم يجوز اقراره على ا

يكن حجة كقوؿ التابعى. والدليل على انو ليس بتوقيف انو  لو كاف توقيفا  لنقل 
فى وقت من األوقات عن  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فلما لم ينقل دؿ 

 على انو  ليس  بتوقيف 
---------------------- 

نتشاره، فبل ]قولو لو[ أى لهذا القوؿ )قولو ذلك( أى قوؿ بعض الصحابة بعد ا
يلحق باإلجماع السكوتى )قولو فيو( أى فى جواب ىذا اإلستفهاـ )قولو حجة( 
أى مطلقا )قولو وىو( أى قوؿ الشافعى فى القديم )قولو جماعة من الفقهاء( 
منهم مالك واحمد وجماعة من الحنفية )قولو الجبائى( وىو ابو على بن عبد 

( أى اال فى الحكم التعبدى لظهور الوىاب الجبائى المعتزلى )قولو ليس بحجة
اف مستنده فيو التوقيف من النبى)قولو الصحيح( أى إلجماع الصحابة على 
جواز مخالفة بعضهم لبعض )قولو فهو( أى قوؿ بعض الصحابة المخالف 
للقياس )قولو لتوقيف( أى تعليم من الشارع فيكوف حجة يجب العمل بو )قولو 

اهلل بن عباس قاؿ انو يذبح شاة. وقيل اليصح فى قوؿ ابن عباس الخ( أى عبد 
ألف النذر على ذبح اإلبن معصية  )قولو زيد بن األرقم( أى الخزرجى )قولو 
فدؿ(  أى ىذا الدليل )قولو كقوؿ االتابعى( أى بعض التابعين )قولو توقيفا( أى 

 تعليما من الرسوؿ )قولو دؿ( أى عدـ النقل
 

ديم وانو حجة قدـ على القياس ويلـز التابعى )فصل( واذا قلنا بقولو الق     
العمل بو  واليجوز لو مخالفتو، وىل  يخص العمـو بو ؟ فيو وجهاف: احدىما 
يخص بو ألنو اذا قدـ على القياس فتخصيص العمـو أولى. والثانى اليخص بو 
ألنهم كانوا يرجعوف  الى العمـو ويتركوف ماكانوا عليو، فدؿ على انو اليجوز 

يص بو. واذا قلنا انو ليس بحجة فالقياس مقدـ عليو  ويسوغ  للتابعى التخص
مخالفتو. وقاؿ الصيرفى اف كاف معو قياس ضعيف كاف  قولو مع  القياس 



الضعيف أولى من قياس قوى . وىذا خطأ ألف قولو ليس بحجة والقياس 
الضعيف ليس بحجة فبل يجوز اف  يترؾ بمجموعهما قياس ىو حجة 

<162> 
----------------------- 

)قولو قدـ  ]قولو بقولو[ أى اإلماـ الشافعى )قولو وانو( أى قوؿ بعض الصحابة 
على القياس( أى عند معارضتو لو )قولو يلـز التابعى العمل( أى ألنو فى حكم 
المرفوع فى غير الصحابى مثلو )قولو اليجوز( أى ألنو ملحق بالسنة بالنسبة 

( أى بو للتابعى )قولو فيو( أى ف ى جواب ىذا اإلستفهاـ )قولو تخصيصا لعمـو
أى قوؿ بعض الصحابة )قولو أولى( أى من تخصيص العمـو بالقياس ألنو حجة 
فوؽ القياس فقدـ عليو )قولو فدؿ( أى ىذا الدليل من رجوعهم الىالعمـو )قولو 
التخصيص بو( أى تخصيص العاـ بقوؿ بعض الصحابة )قولو وىذا( أى قوؿ 

)قولو مجموعهما( أى مجموع قوؿ بعض الصحابة مع القياس الضعيف  الصيرفى
 )قولو قياس ىو حجة( وىو القياس القوى

 
)فصل( فأما اذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين فى انو حجة أو ليس      

بحجة ؛ فإذا قلنا انو ليس بحجة لم  يكن قوؿ بعضهم حجة على البعض ولم 
ريقين بل يجب الرجوع الى الدليل. واذا قلنا انو حجة يجز تقليد واحد فى الف

فهما دليبلف تعارضا فيرجح احد القولين على اآلخر بكثرة العدد ؛ فإذا كاف 
على احد القولين اكثر اصحابو وعلى القوؿ اآلخر األقل قدـ  عليو األكثر لقولو 

العدد قدـ صلى اهلل عليو وسلم "  عليكم بالسواد  األعظم "، فإف  استويا فى 
باألئمة ؛ فإف   كاف على احدىما اماـ وليس على اآلخر قدـ الذى عليو اإلماـ 
لقولو صلى اهلل عليو  وسلم: " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 
"، فإف كاف على احدىما األكثر وعلى اآلخر األقل اال اف مع األقل إماما فهما 

مع اآلخر إماما فتساويا، واف استويا فى العدد سواء ألف مع احدىما زيادة عدد و 
واألئمة اال اف فى احدىما احد الشيخين وفى اآلخر غيرىما ففيو  وجهاف: 

احدىما انهما سواء لقولو صلى اهلل عليو وسلم:"أصحابى كالنجـو بأيهم  
اقتديتم  اىتديتم"، والثانى اف الذى فيو احد الشيخين أولى لقولو صلى اهلل  

لم: " اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر " فخصهما بالذكر عليو وس
<163  > 



----------------------- 
]قولو اذا اختلفوا[ أى الصحابة )قولو بنيت( أى مسئلة اإلختبلؼ )قولو فى 
انو(  أى قوؿ الصحابى )قولو فإذا قلنا( أى جرينا على القوؿ )قولو فهما( أى 

قل( أى من الصحابة )قولو قدـ الخ( أى على ما عليو القوالف للصحابة )قولو األ
األقل )قولو فإف استويا( أى القوالف )قولو قدـ( أى احدىما )قولو األكثر( أى 
عددا )قولو احد الشيخين( وىما أبو بكر وعمر، اذا اطلق فى الصحابة 
الشيخاف فالمراد بهما ابو بكر وعمر )قولو ففيو( أى فى استوائهما فى العدد 

االئمة الخ )قولو اف الذى فيو احد الخ( أى من الذى ليس فيو احدىما )قولو و 
اقتدوا الخ( أى وفى رواية زيادة فانهما حبل   اهلل المحدود فمن تمسك بهما 

 بالعروة الوثقى ال انفصاـ لها. تمسك
 

 ))الكبلـ فى  القياس((
 )باب بياف حد القياس(

ل فى بعض أحكامو بمعنى  يجمع واعلم أف القياس حمل فرع  على أص     
بينهما. وقاؿ بعض أصحابنا القياس ىو األمارة على الحكم. وقاؿ بعض الناس 

ىو فعل القائس. وقاؿ بعضهم القياس ىو اإلجتهاد. والصحيح  األوؿ ألنو يطرد  
وينعكس، أال ترى أنو يوجد بوجوده وبعدمو يعدـ القياس، فدؿ على  صحتو. 

د، أال ترى أف  زواؿ الشمس أمارة على دخوؿ الوقت وليس فأما األمارة فبل تطر 
بقياس. وفعل القائس أيضا المعنى لو، ألنو لوكاف ذلك صحيحا لوجب أف  
يكوف كل فعل يفعلو القائس من المشى والقعود قياسا، وىذا اليقولو أحد، فبطل 

ود تحديد  بذلك. وأما اإلجنهاد فهو أعم من القياس ألف اإلجتهاد بذؿ المجه
فى طلب الحكم، وذلك يدخل فيو حمل المطلق على المقيد وترتيب العاـ على 
الخاص  وجميع الوجوه التى يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس 

 فبلمعنى لتحديد القياس بو.
-------------------- 

]قولو حمل فرع على أصل[ أى ويسمى الفرع مقيسا واألصل مقيسا عليو )قولو 
أى علة )قولو األمارة( أى العبلمة على ثبوت الحكم، فإنو غير مثبت بمعنى( 

حقيقة اذا المثبت حقيقة ىو اهلل )قولو القائس( المراد بو الفقيو المجتهد )قولو 
والصحيح( أى فى تعريف القياس )قولو فدؿ(  أى قولو مطردا و منعكسا )قولو 



ى حدا صحيحا للقياس فبلتطرد( أى اليوجد بوجودىا القياس )قولو صحيحا( أ
 )قولو وىذا( أى اف يكوف كل فعل الخ )قولو بذؿ المجهود(  أى الوسع 

 
 )باب إثبات القياس وماجعل حجة فيو(

وجملتو أف القياس حجة فى إثبات األحكاـ العقلية وطريق من طرقها      
< وذلك مثل حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك.ومن الناس من 164>

والدليل على فساد قولو أف إثبات ىذه األحكاـ ال يخلو إما أف  .أنكر ذلك
يكوف بالضرورة أو اإلستدالؿ، والقياس اليجوز أف يكوف بالضرورة ألنو لو كاف  
كذلك لم يختلف  العقبلء فيها فثبت أف إثباتها بالقياس واإلستدالؿ بالشاىد 

 على الغائب.
-------------------- 

الكبلـ فيو أى اثبات القياس )قولو وذلك( أى كوف  ]قولو وجملتو[ أى جملة
القياس حجة فى إثبات األحكاـ العقلية )قولو من أنكر ذلك( الستغناء العقليات 

 عن القياس بالعقل )قولو بالشاىد( وىو المخلوقات )قولو الغائب( وىو الخالق
 

ن )فصل( وكذلك ىو حجة فى الشرعيات وطريق لمعرفة األحكاـ ودليل م     
أدلتها من جهة الشرع. وقاؿ أبو بكر الدقاؽ ىو طريق  من  طرقها يجب العمل 
بو من جهة العقل والشرع. وذىب النظاـ والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين الى 
أنو ليس بطريق لؤلحكاـ الشرعية واليجوز ورود التعبد بو من جهة العقل.  وقاؿ 

و من جهة  العقل إال أف الشرع ورد داود وأىل الظاىر يجوز أف  يرد التعبد ب
< والدليل على أنو اليجب  العمل بو من جهة  165بحظره  والمنع منو.>

العقل اف   تعليق تحريم  التفاضل على الكيل  أو الطعم فى العقل ليس بأولى 
من تعليق التحليل عليهما  ولهذا  يجوز أف يرد الشرع بكل واحد من الحكمين 

ذا استوي  األمراف فى التجويز بطل أف يكوف العقل موجبا بدال عن  اآلخر، وا
لذلك. وأما الدليل على جواز ورود التعبد بو من جهة العقل ىو أنو  اذا جاز أف 
يحكم فى الشيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أف يحكم فيو  بعلة غير 

اف منصوص عليها وينصب عليها دليبل يتوصل بو  اليها  أال ترى انو لما جاز 
يؤمر من عاين القبلة بالتوجو اليها جاز أيضا أف يؤمر من غاب عنها أف يتوصل 
بالدليل اليها. وأما الدليل على ورود الشرع بو ووجوب العمل فإجماع الصحابة، 



وروى أف أبا  بكر الصديق  رضى اهلل  عنو كاف اذا ورد عليو حكم نظر  فى  
صلى اهلل  عليو وسلم فإف لم يجد  كتاب  اهلل عز وجل ثم  فى  سنة  رسوؿ اهلل

جمع  رؤساء الناس فاستشارىم، فإذا اجتمع  رأيهم على شيء قضى بو،  وكتب 
عمر رضى اهلل  عنو الى أبى موسى األشعرى  رحمو اهلل  فى الكتاب  الذى اتفق 
الناس على صحتو: الفهم الفهم فيما أدى اليك  مما ليس فى  قرآف وال سنة، 

عند دلك. وقاؿ  لعثماف رضى اهلل عنو : إنى  رأيت فى الجد ثم  قس  األمور 
رأيا فاتبعونى، فقاؿ  عثماف اف نتبع رأيك فرأيك رشيد وإف  نتبع رأى من قبلك 
فنعم ذا الرأى كاف. وقاؿ على كـر اهلل وجهو: كاف رأيى  ورأى  أمير المؤمنين 

< فقاؿ 166بعن >عمر رضى اهلل  أف التباع أمهات  األوالد ورأيى اآلف أف  ي
لو عبيدة السلمانى: رأى  ذوى عدؿ أحب الينا من  رأيك وحدؾ، وفى بعض 

 الروايات من رأى عدؿ واحد، فدؿ  على جواز  العمل  بالقياس 
-------------------- 

]قولو من جهة الشرع[ أى والعمل بو فى الشرعيات جائز عقبل وواجب شرعا 
يكن التعبد بالقياس واجبا لخبل أكثر الوقائع  )قولو من جهة العقل( أى ألنو لولم

عن األحكاـ ألف النصوص ال تفى بجميع األحكاـ لتناىيها وعدـ تناىى األحكاـ 
)قولو أنو ليس الخ( أى ألف النصوص تستوعب جميع الحوادث باألسماء 
اللغوية من غير حاجة الى قياس )قولو وال اليجوز ورود الخ( أى ألف القياس 

مأموف من الخطأ والعقل يمنع من سلوكو )قولو التعبد( أى التكليف طريق غير 
)قولو اف الشرع ورد الخ( أى بالكتاب والسنة واإلجماع أما بالكتاب فكقولو 
تعالى " والتقف ما ليس لك بو علم" وقولو تعالى "واف  الظن اليغنى من الحق 

اس يفيد الظن، وأما شيئا" فقد نهى عن اتباع ماليس بعلم ومن جملتو الظن والقي
السنة فكقولو صلى اهلل عليو وسلم "ستفترؽ أمتى على بضع وسبعين فرقة 
أعظمها على أمتى فتنة قـو يقيسوف الدين برأيهم يحرموف ما أحل اهلل ويحلوف ما 
حـر اهلل" وأما باإلجماع فقد نقل عن بعض الصحابة من ذـ الرأى من غير 

ل( أى بو )قولو فاف لم نجد الخ( أى فى نكيرفكاف اجماعا )قولو ووجوب العم
الكتاب والسنة حكما )قولو أبى موسى( ىو عبد اهلل بن قيس األشعرى )قولو فى 
الكتاب الذى الخ( أى والينكره أحد من الصحابة )قولو الفهم الخ(  تماـ 
الكتاب "واعرؼ األمثاؿ ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى اهلل وأشبهها بالحق" 

يا( أى وىو أنو أولى باإلرث من اإلخوة )قولو من قبلك( أى وىو أبو )قولو رأ



بكر الصديق )قولو عبيدة( بفتح العين المهملة ىو ابن عمر السلمانى توفى سنة 
 ىػ )قولو ذوى عدؿ( أى وىما أبو بكر وعمر  )قولو فدؿ( أى إجماعهم 72

 
فصيلها وحدودىا )فصل( ويثبت بالقياس جميع األحكاـ الشرعية جملها وت      

وكفاراتها ومقدراتها. وقاؿ أبو ىاشم اليثبت بالقياس اال تفصيل ماورد النص 
عليو وأما إثبات جمل لم  يرد بها النص فبليجوز بالقياس، وذلك كميراث األخ 
اليجوز اف يبتدأ ايجابو بالقياس، ولكن اذا ثبت بالنص  ميراثو جاز اثبات ارثو 

اب ابى حنيفة لم يدخل للقياس فى اثبات الحدود مع الجد بالقياس. وقاؿ اصح
والكفارات والمقدرات كالنصب فى الزكوات والمواقيت  فى الصلوات، وىو 
قوؿ الجبائى. ومنهم  من قاؿ يجوز ذلك  باإلستدالؿ دوف القياس. والدليل 
على ماقلناه اف ىذه األحكاـ يجوز اثباتها بخبر الواحد، فجاز اثباتها بالقياس  

 < 167األحكاـ  > كسائر
------------------- 

]قولو جميع األحكاـ الخ[ أى إال ما المجاؿ للقياس فيو من المسموعات 
والمرويات واألعداد )قولو وحدودىا( أى كحد النباش بالقياس على السارؽ فى 
أخذ الماؿ خفية )قولو كفاراتها( أى كإيجاب كفارة قاتل النفس عمدا قياسا على 

)قولو مقدراتها( أى كتقدير نفقة الزوجة على الموسر بمدين مثبل القاتل خطأ 
بالقياس على فدية الحج)قولو أبو ىاشم( ىو عبد السبلـ بن أبى على البصرى 

ىػ )قولو المدخل(  312الجبائى من كبار المعتزلة توفى ببغداد فى شعباف سنة 
اعتبار خصوص  أى المجاؿ )قولو والمقدرات( أى ألف العقل اليدرؾ المعنى فى

المقدار وما اليعقل معناه اليجوز القياس عليو والحدود والكفارات مشتملة على 
التقدير )قولو كالنصب( جمع نصاب )قولو ومنهم( أى من أصحاب أبى حنيفة 
)قولو ذلك( أى إثبات الحدود والمكفارات والمقدرات )قولو باإلستدالؿ( أى  

ن ثبوت جميع األحكاـ الشرعية بالقياس كمفهـو الموافقة )قولو ماقلناه( أى م
 )قولو بخبر الواحد( أى وىو ظنى 

 
)فصل( فأما األسماء واللغات فهل يجوز اثباتها بالقياس فيو وجهاف:      

 أصحهما أنو  يجوز وقد  مضى فى أوؿ الكتاب  
------------------- 



( أى فى جواب ]قولو األسماء واللغات[ أى كقياس النبيذ على الخمر )قولو فيو
اإلستفهاـ )قولو يجوز( أى ألف اللغات التستوعب جميع الحوادث )قولو فى 

 أوؿ الكتاب( أى فى بياف الوجوه التى تؤخذ منها األسماء واللغات
 

)فصل( وأما ماطريقو العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس      
ألف معناىا اليعقل، بل طريق واكثره وأقل  الحمل وأكثره فبلمجاؿ للقياس فيو 

اثباتها خبر الصادؽ، وكذلك ماطريقو الرواية  والسماع كقراف  النبى صلى اهلل 
عليو وسلم وإفراده ودخولو  الى مكة صلحا او عنوة، فهذا كلو المجاؿ للقياس  

 فيو 
-------------------- 

معناه اليعقل( ]قولو الخلقة[ أى الفطرة )قولو المجاؿ( أى المدخل )قولو ألف 
أى والقياس مبنى على ادراؾ معنى األصل والفرع )قولو خبر الصادؽ( أى 
الموثوؽ بو كخبر اإلماـ الشافعى بإثباتو على أقل الحيض بيـو وليلة باستقرائو 

 )قولو فهذا( أى ما طريقو الرواية والسماع
 

 )باب اقساـ القياس(
ره وبرد مضجعو قد ذكرت فى قاؿ الشيخ اإلماـ  األوحد نور اهلل  قب      

الملخص فى الجدؿ أقساـ القياس مشروحا وأنا اعيد ذلك ىهنا على مايقتضيو 
ىذا الكتاب اف  شاء اهلل تعالى فأقوؿ وباهلل التوفيق: إف القياس على  ثبلثة 
اضرب قياس علة وقياس داللة وقياس شبو. فأما قياس العلة فهو اف يرد  الفرع 

لتى علق الحكم عليها فى الشرع، وقد يكوف  ذلك معنى الى األصل بالبينة ا
يظهر وجو  الحكمة فيو  للمجتهد كالفساد  الذى فى الخمر ومافيها من  الصد 

< ذكر اهلل عز وجل وعن الصبلة، وقد  يكوف معنى استأثر اهلل عز 168عن >
 وجل بيانو  فيو بوجو الحكمة كالطعم فى تحريم الربا والكيل. وىذا الضرب من
القياس ينقسم قسمين: جلى وخفى. فأما الجلى فهو مااليحتمل إالمعنى واحدا 

وىو ماثبتت عليتو بدليل  قاطع اليحتمل التأويل، وىو أنواع بعضها أجلى من  
بعض  فأجبلىا ماصرح فيو بلفظ التعليل   كقولو تعالى :" كيبل يكوف دولة بين  

م: "انما نهيتكم ألجل الدافة " األغنياء منكم " وكقولو صلى اهلل  عليو  وسل
فصرح بلفظ التعليل، ويليو مادؿ عليو التنبيو من جهة  األولى كقولو  تعالى:" 



فبلتقل لهما أؼ " فنبو على اف الضرب أولى بالمنع وكنهيو عن التضحية 
بالعوراء فإنو  يدؿ على اف العمياء  اولى بالمنع ، ويليو مافهم من اللفظ من غير 

كنهيو عن البوؿ فى الماء الراكد الدائم واألمر بإراقة السمن   جهة  األولى
الذائب اذا  وقعت  فيو الفأرة فإنو  يعرؼ من لفظو اف الدـ مثل البوؿ والشيرج 
مثل السمن، وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلموف عليها فهو جلى  

اف حد العبد كإجماعهم على أف الحد للردع والزجرعن ارتكاب المعاصى ونقص
عن  حد الحر لرقو، فهذا الضرب من  القياس اليحتمل اال معنى واحدا وينقض 

 بو حكم  الحاكم اذا خالفو كما ينقض اذا خالف  النص واإلجماع 
-------------------- 

]قولو الشيخ[ أى أبو إسحاؽ الشيرازى )قولو اف يرد الفرع الخ( يجعل الفرع 
الحكم )قولو بالبينة( أى بالعلة بأف تكوف العلة مقتضية راجعا اليو ومساويا لو فى 

للحكم بحيث اليحسن تخلف الحكم عنها عقبل فى الفرع )قولو ما اليحتمل 
الخ( أى أو ما قطع فيو بنفى الفارؽ )قولو التنبيو( أى من األدنى الى األعلى 

لى )قولو )قولو من جهة األولى( أى ما فهم من اللفظ بطريق مفهـو الموافقة األو 
من غير جهة األولى( أى ما فهم من اللفظ بطريق مفهـو الموافقة المساوى 
)قولو اف الدـ( أى ومثل ذلك سائر النجاسات )قولو بو( أى القياس فى ىذا 

 الضرب
 

)فصل( وأما الخفى فهو ما كاف محتمبل، وىو ماثبت بطريق محتمل وىو      
عليو ظاىر مثل  الطعم فى الربا  أنواع بعضها أظهر من  بعض، فأظهرىا مادؿ

< علم من  نهيو صلى اهلل  عليو وسلم عن  بيع المطعـو فى 169فإنو >
قولو:" التبيعوا الطعاـ بالطعاـ اال مثبل بمثل " فإنو علق النهى على الطعم 
فالظاىر أنو علة وكما روى اف بريرة  أعتقت فكاف زوجها عبدا فخيرىا رسوؿ اهلل  

سلم  فالظاىر أنو خيرىا لعبودية  الزوج، ويليو ماعرؼ صلى اهلل عليو و 
باإلستنباط ودؿ عليو  التأثير كالشدة المطربة فى الخمر فإنو لما وجد التحريم 
بوجودىا وزاؿ بزوالها دؿ على أنو ىى العلة. وىذا الضرب من القياس محتمل 

لمعنى ألنو يحتمل أف يكوف الطعاـ أراد بو مايطعم ولكن حـر فيو التفاضل 
غيرالطعم، وكذلك حديث بريرة يحتمل أنو ثبت الخيار  لرقو ويحتمل أف يكوف  
لمعنى آخر ويكوف ذكر رؽ الزوج تعريفا، وكذلك التحريم فى الخمر يجوز أف 



يكوف للشدة المطربة ويجوز أف يكوف السم الخمر، فإف اإلسم يوجد بوجود 
 < 171م >الشدة ويزوؿ بزوالها، فهذا  الينقض بو حكم الحاك

------------------- 
]قولو محتمبل[ أى لغير العلية احتماال مرجوحا )قولو ماثبت الخ( أى ما ثبتت 
عليتو بطريق محتمل لغير العلية احتماال مرجوحا )قولو فإنو( أى كوف الطعم علة 
)قولو مثبل بمثل( نصبهما على الحاؿ أى متماثلين )قولو فإنو علق الخ( أى فهذا 

ى أف غير الطعم ليس بعلة )قولو فالظاىر الخ( أى من ىذا التعليق وىو دليل عل
اف الطعم علة للنهى. وذلك ألف الطعاـ مشتق من الطعم ومتى ترتب الحكم 
على اسم مشتق كاف مأخذ اإلشتقاؽ علة لو )قولو اف بريرة( ىى موالة عائشة 

عائشة )قولو  رضى اهلل عنها صحابية جليلة )قولو أعتقت( أى أعتقها السيدة
فخيرىا( أى بين فسخ نكاحها ودوامو )قولو فالظاىر( أى من تخيير النبى صلى 
اهلل عليو وسلم بين فسخ النكاح ودوامو )قولو لعبودية( أى لكوف الزوج عبدا 
)قولو ويليو( أى  مادؿ عليو الظاىر )قولو عليو( أى ما عرؼ باإلستنباط )قولو 

لو دؿ( أى وجود التحريم وزوالو )قولو وىذا المطربة( أى المزيلة للعقل )قو 
الضرب( أى الخفى من قياس العلة )قولو غير طعم( أى وىو القوت واإلدخار  
كما ىو مذىب المالكية )قولو لمعنى آخر( أى وىو ملكها بضعها كما ىو قوؿ 
الحنفية )قولو تعريفا( أى بيانا لوصف الزوج )قولو السم الخمر( أى لكونو خمرا 

 يقوؿ بمفهـو اللقب )قولو فهذا( أى الضرب  عند من
 

)فصل( وأما  الضرب الثانى من القياس وىو قياس الداللة فهو أف ترد      
الفرع الى األصل بمعنى غير المعنى الذى علق عليو الحكم فى الشرع إال أنو 
يدؿ على وجود علة الشرع. وىذا  على أضرب: منها أف يستدؿ بخصيصة من 

على الحكم، وذلك مثل أف يستدؿ على منع وجوب سجود خصائص الحكم 
التبلوة بجواز فعلها على الراحلة فإف جوازه على الراحلة من أحكاـ النوافل، 
ويليو مايستدؿ  بنظير الحكم على الحكم كقولنا فى وجوب الزكاة فى ماؿ 
الصبى أنو  يجب العشر فى زرعو فوجبت الزكاة فى مالو كالبالغ وكقولنا فى 

ار الذمى أنو يصح طبلقو فيصح ظهاره، فيستدؿ بالعشر على ربع العشر ظه
وبالطبلؽ على الظهار ألنهما نظيراف فيدؿ احدىما على  اآلخر وىذا الضرب 



من القياس يجرى مجرى  الخفى من قياس العلة فى االحتماؿ اال اف يتفق فيو 
       < 171مايجمع على داللتو فيصير كالجلى  فى نقض  الحكم  بو >

----------------------- 
)قولو اف ترد الخ( أى تجعل الفرع راجعا الى األصل ومساويا لو فى الحكم 
)قولو  )قولو وىذا( أى الضرب الثانى )قولو بخصيصة( أى بخاصة من خواص 
الحكم وخاصة الشيء ما يوجد فيو واليوجد فى غيره )قولو من خصائص 

لحكم( أى فى الفرع )قولو من أحكاـ الحكم( أى فى األصل )قولو على ا
النوافل( أى ومن خصائصها )قولو ويليو( أى ىذا الضرب )قولو على الحكم( 
أى على ثبوتو بالنظير اآلخر )قولو فى ماؿ الصبى( أى الزكوى كالذىب الفضة 
والزرع وغيرىا من أمواؿ الزكاة)قولو فى مالو( أى فى ماؿ الصبى غير الزرع 

خ( ىذا ىو األصل المقيس عليو )قولو كالبالغ( أى كما يجب )قولو انو يجب ال
العشر فى زرعو فتجب الزكاة فى مالو )قولو العشر( أى فى الماؿ )قولو ألنهما( 
أى العشر وربع العشر والطبلؽ والظهار )قولو نظيراف( أى شيئاف مشتركاف فى 

لو على األوصاؼ )قولو فيو( أى فى المعنى الجامع بين الفرع واألصل )قو 
داللتو( أى على الحكم فى الفرع )قولو فيصير( أى ما يجمع على داللتو )قولو 

 نقيض الحكم( أى حكم الحاكم )قولو بو( أى ىذا الضرب 
 

)فصل( والضرب الثالث ىو قياس الشبو وىو أف تحمل فرعا على األصل      
فى ثبلثة بضرب من الشبو، وذلك مثل أف يتردد الفرع بين أصلين يشبو أحدىما 

أوصاؼ ويشبو اآلخر فى وصفين فيرد  الى أشبو األصلين بو وذلك كالعبد يشبو 
الحر  فى أنو آدمى مخاطب   مثاب  معاقب ويشبو البهيمة فى أنو مملوؾ مقـو 
فيلحق بما ىو أشبو  بو  وكالوضوء يشبو التيمم  فى إيجاب النية  من جهة أنو 

فى أنو طهارة بمائع فيلحق بما ىو أشبو طهارة عن   حدث ويشبو إزالة النجاسة 
بو، فهذا اختلف أصحابنا فيو فمنهم من قاؿ إف ذلك  يصح، وللشافعى مايدؿ 
عليو. ومنهم من قاؿ اليصح  وتأوؿ   ماقاؿ الشافعى على أنو أراد  بو أنو  
يرجح بو قياس العلة بكثرة الشبو. واختلف القائلوف  بقياس الشبو. فمنهم من 

الذى يرد الفرع الى األصل  يجب أف  يكوف حكما. ومنهم من قاؿ قاؿ الشبو 
يجوز أف يكوف حكما ويجوف أف يكوف صفة. قاؿ   الشيخ اإلماـ رحمو اهلل: 



واألشبو عندى قياس الشبو اليصح ألنو ليس بعلة الحكم عند اهلل تعالى والدليل 
 على العلة، فبليجوز تعليق  الحكم عليو  

------------------ 
)قولو على األصل( أى المقيس عليو )قولو فيرد الخ( أى فيجعل مساويا لو 
( أى يباع ويوىب ويشترى ويوصى بو وغير ذلك مما يصح تعليقو  )قولو مقـو
بالماؿ )قولو فيلحق الخ( أى من غير اعتقاد علية األوصاؼ التى شابو الفرع بها 

ياس واليصار اليو إال األصل )قولو اف ذلك يصح( أى إال انو أضعف مراتب الق
اذا لم يمكن المصير الى رتبة فوقو )قولو اليصح( أى وال يكوف حجة )قولو 
واختلف( أى فيماذا يعتبر الشبو )قولو الشيخ اإلماـ( أى الشيرازى )قولو 

 واألشبو( أى واألقرب الى الصواب
           

اـ القياس، )فصل( وأما اإلستدالؿ فإنو يتفرع على ماذكرناه من أقس      
وىوعلى أضرب: منها اإلستدالؿ ببياف العلة، وذلك ضرباف أحدىما أف  يبين 
علة الحكم فى األصل ثم يبين أف الفرع يساويو فى العلة مثل أف يقوؿ 

< إف علة إيجاب القطع الردع   والزجر عن أخذ  األمواؿ، فهذا 172>
. والثانى أف  يبين المعنى موجود  فى سرقة الكفن، فوجب أف يجب فيها القطع

علة الحكم فى األصل ثم يبين أف الفرع  يساويو  فى العلة  ويزيد عليو مثل أف 
يقوؿ إف  الكفارة انما وجبت فى القتل بالقتل الحراـ، وىذا  المعنى يوجد  فى 
العمد  ويزيد  عليو اإلثم فهو بإيجاب الكفارة  أولى. فهذا حكمو حكم  القياس  

وفرؽ أصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل بين القياس وبين فى جميع  أحكامو. 
االستدالؿ، فقالوا الكفارة اليجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها باإلستدالؿ، 
وذكروا فى إيجاب الكفارة باألكل اف الكفارة تجب باإلثم ومأثم األكل كمأثم  

نى القياس، الجماع، وربما قالوا ىو أعظم، فهو بالكفارة أولى. وىذا سهو عن مع
وذلك أنهم حملوا األكل على الجماع لتساويهما فى العلة التى تجب فيها  
الكفارة، وىذا حقيقة القياس. ومنها اإلستدالؿ بالتقسيم، وذلك ضرباف: 
أحدىما أف يذكر جميع أقساـ الحكم فيبطل جميها ليبطل الحكم لو، كقولنا فى 

المدة، ألانو اليخلو إما اف يكوف  اإليبلء انو اليوجب وقوع الطبلؽ   بانقضاء  
صريحا أو كناية فبليجوز اف يكوف  صريحا وال  يجوز اف يكوف كناية، فاذا لم  

< والثانى اف يبطل 173يكن صريحا والكناية فبل يجوز إيقاع الطبلؽ بو. >



جميع األقساـ اال واحدا  ليصح ذلك الواحد، وذلك مثل اف يقوالف القذؼ 
نو اذا حد ردت شهادتو فبل يخلو إما اف يكوف ردت يوجب رد  الشهادة أل

شهادتو للحد أو للقذؼ أولهما، فبليجوز اف يكوف للحد واللهما فثبت انو  إنما 
رد للقذؼ وحده. ومنها اإلستدالؿ بالعكس، وذلك مثل اف يقوؿ لو كاف دـ 
الفصد ينقض الوضوء لوجب اف يكوف قليلو ينقض  الوضوء كما نقوؿ فى البوؿ 

لغائط والنـو وسائر األحداث. واختلف أصحابنا فيو فمنهم من قاؿ انو وا
اليصح ألنو استدالؿ على الشيء بعكسو ونقضو. ومنهم من قاؿ يصح . وىو 

 األصح ألنو قياس مدلوؿ على صحتو بشهادة األصوؿ.
---------------------- 

)قولو إف علة )قولو أف يبين( أى المستدؿ )قولو فى األصل( أى المقيس عليو  
إيجاب القطع( أى فى السرقة )قولو عن أخذ االمواؿ( أى أمواؿ الناس )قولو 
فهذا المعنى( أى الردع والزجر )قولو فوجب الخ( وقاؿ الحنفية اليجب قطع 
النباش لعدـ حرز المثل ألف القبر ليس حرزا )قولو الثانى( أى الضرب الثانى 

ولو فى القتل( أى خطأ )قولو فهذا المعنى( )قولو يزيد عليو( أى فى العلة قوة )ق
أى القتل الحراـ )قولو أولى( أى من الخطأ )قولو والكفارة( أى وكذلك الحدود 
والمقدرات )قولو باألكل( أى فى نهار رمضاف )قولو كمأثم الجماع( أى فى نهار 
رمضاف )قولو أولى( أى من الجماع. )قولو وىو( أى قوؿ أصحاب أبى حنيفة 

ذلك( أى سهوىم )قولو وىو( أى الحمل )قولو بانقضاء المدة( أى وىى )قولو 
أربعة اشهر كما عليو الحنفية )قولو كناية( أى عن الطبلؽ )قولو صريحا( أى فى 
الطبلؽ )قولو بو( أى بانقضاء المدة خبلفا للحنفية حيث قالوا فيو بانقضاء 

قساـ اال واحدا  )قولو رد المدة تقع الفرقة بائنا )قولو ذلك( أى إبطاؿ جميع األ
الشهادة( أى كما فى قولو تعالى " والتقبلوا لهم شهادة أبدا " )قولو انما رد 
للقذؼ وحده( وىذا متفق عليو قبل التوبة، وأما بعدىا ففى قبوؿ شهادتو قوالف 
فعند الشافعى ومالك وأحمد تقبل وأما عند أبى حنفية فبل )قولو دـ الفصد( أى 

لفصد )قولو لوجب الخ( أى لكنو الينقض الوضوء باتفاؽ )قولو  الكثير من دـ ا
كما يقوؿ الخ( أى كما يقوؿ بنقض الوضوء بكل من البوؿ  الخ سواء كاف قليبل 
أوكثيرا )قولو وىو( أى القوؿ بالصحة )قولو بشهادة األصوؿ( أى كما فى قياس 

 الداللة
 



 يل()باب الكبلـ فى بياف مايشتمل القياس عليو على التفص
وجملتو اف القياس  يشتمل على أربعة أشياء: على األصل  والفرع       

والحكم. فأما الفرع فهو ماثبت حكمو بغيره، وقد بينا ذلك فى باب إثبات 
القياس وماجعل القياس حجة فيو، والكبلـ ىنا فى بياف األصل والعلة وفى كل 

 <174واحد من ذلك باب مفرد.>
------------------- 

لو وجملتو( أى جملة الكبلـ )قولو األصل( أى المقيس عليو )قولو والفرع( )قو 
أى المقيس )قولو والحكم( أى حكم األصل )قولو ماثبت الخ( أى المحل 
المشبو باألصل وثبت حكمو بو كالنبيذ المشبو بالخمر فإنو يثبت حكمو وىو 

 الحرمة بحرمة الخمر 
 

 ومااليجوز( )باب بياف األصل ومايجوز اف يكوف أصبل
اعلم  اف األصل تستعملو الفقهاء فى أمرين: احدىما فى اصوؿ األدلة وىى      

الكتاب والسنة واإلجماع، ويقولوف ىى األصل وما سوى  ذلك من القياس  
ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقوؿ األصل، وقد بينت ىذا فى الملخص  

كالخمر اصل للنبيذ والبر   فى الجدؿ ويستعملونو فى الشيء  الذى يقاس عليو
اصل لؤلرز. وحده ماعرؼ حكمو بنفسو. وقاؿ بعض اصحابنا ماعرؼ  بو حكم 

 غيره. وىذا  اليصح ألف األثماف اصل فى الربا وإف لم يعرؼ بها حكم غيرىا. 
-------------------- 

)قولو تستعملو( أى لفظ األصل )قولو دليل الخطاب( أى مفهـو المخالفة )قولو 
قولو معقوؿ األصل( أى ما عقل وأخذ )وى الخطاب( أى مفهـو الموافقة وفح

منو  )قولو ويستعملونو فى الشيء الخ( قيل األصل حكم المحل )قولو حده( 
أى األصل فى باب القياس )قولو ما عرؼ حكمو الخ( أى بناء على أف األصل 

صل دليل محل الحكم وىو األصح )قولو ما عرؼ بو الخ( أى بناء على أف األ
 حكم المحل

 
)فصل( واعلم اف األصل قد يعرؼ  بالنص، وقد يعرؼ باإلجماع. فما      

عرؼ بالنص فضرباف: ضرب يعقل معناه وضرب اليعقل معناه. فما اليعقل  
معناه كعدد  الصلوات والصياـ وما اشبههما اليجوز القياس عليو ألف القياس 



ا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح < يقتضى الحكم فإذ175اليجوز اال بمعنى >
القياس. وأما مايعقل معناه فضرباف: ضرب يوجد معناه فى غيره، وضرب اليوجد 
معناه فى غيره. فمااليوجد معناه فى غيره اليجوز قياس غيره عليو، ومايوجد  
كعناه فى غيره جاز القياس عليو  سواء كاف ماورد بو النص مجمعا على تعليلو 

لفا لقياس األصوؿ او موافقا لو. وقاؿ بعض الناس اليجوز  او مختلفا فيو مخا
القياس اال على اصل مجمع على تعليلو. وقاؿ الكرخى وغيره من اصحاب ابى 
حنيفة اليجوز القياس على اصل مخالف للقياس اال  اف يثبت تعليلو بنص 

اواجماع اوىناؾ اصل آخر يوافقو، ويسموف ذلك القياس على موضع  
فالدليل على جواز القياس على األصل واف لم يكن مجمعا على اإلستحساف. 

تعليلو  ىو انو اليخلو إما اف يعتبر اجماع األمة كلها فهذا يوجب إبطاؿ القياس 
ألف نفاة القياس من األمة وأكثرىم على اف األصوؿ غير معللة او يعتبر اجماع 

اإلنفراد،  فكاف  مثبتى القياس، فذلك المعنى لو ألف اجماعهم  ليس بحجة على
القياس  إلى ما اجمعوا عليو كالقياس على ما اختلفوا فيو. وأما الدليل على 
الكرخى ومن  قاؿ بقولو ىو اف ما ورد بو النص مخالفا للقياس اصل  ثابت كما 
اف ماورد  بو النص  موافقا للقياس اصل ثابت، فإذا جاز القياس على ما كاف 

 <  176اف مخالفا. >موافقا  للقياس جاز على ما ك
--------------------- 

)قولو األصل( أى المقيس عليو )قولو بالنص( أى مجرد الكتاب والسنة )قولو 
وما أشبهها( أى كمقادير الزكوات واألنصباء )قولو اال بمعنى( أى بعلة. )قولو 
الحكم( أى فى الفرع )قولو وما يوجد الخ( أى كالخمر )قولو مجمعا على 

أى على أنو معلل )قولو على أصل( أى مقيس عليو )قولو الكرخى( أى تعليلو( 
معروؼ الكرخى )قولو تعليلو( أى تعليل ذلك األصل المقيس عليو )قولو إال أف 
يثبت الخ( أى ألف على العلة تنصيص على وجوب القياس ألف كل فرد وجدت 

ى غير فيو تلك العلة يصير كالمنصوص واإلجماع كالنص )قولو أصل آخر( أ
األصل الذى يراد القياس عليو )قولو ذلك( أى القياس )قولو إما أف  يعتبر الخ( 
أى على تعليل األصل )قولو فهذا( أى اعتبار اجماع االمة )قولو فذلك( أى 

 اعتبار اجماع مثبتى القياس )قولو مخالفا( أى للقياس
  



جواز  )فصل( واما ماعرؼ باإلجماع فحكمو حكم ماثبت بالنص فى      
القياس عليو  وعلى التفصيل الذى قدمتو فى النص. ومن اصحابنا من قاؿ 
اليجوز القياس عليو مالم يعرؼ النص الذى اجمعوا  ألجلو. وىذا غير صحيح 
ألف اإلجماع اصل فى اثبات األحكاـ كالنص، فإذا جاز القياس على ماثبت 

 بالنص جاز على ما ثبت باإلجماع. 
---------------------- 

)قولو فى النص( أى األصل الذى عرؼ بالنص )قولو عليو( أى ما عرؼ 
باإلجماع )قولو اليجوز الخ(  أى الحتماؿ كوف اإلجماع منعقدا من قياس 

 فيكوف مانعا  
 

)فصل( و اما ماثبت بالقياس على غيره فبلخبلؼ انو يجوز اف يستنبط منو      
يجوز اف يستنبط منو معنى غير  المعنى الذى ثبت بو ويقاس عليو غيره، وىل

المعنى الذى قيس بو على غيره ويقاس عليو  غيره، مثل اف يقاس األرز على البر 
فى الربا بعلة انو مطعـو ثم يستنبط من األرز انو نبت اليقطع الماء عنو  ثم  
يقاس  عليو النيلوفر فيو وجهاف: من اصحابنا من قاؿ يجوز، ومن اصحابنا من 

وىو قوؿ ابى الحسن الكرخى. وقد نصرت فى التبصرة جواز  قاؿ اليجوز،
ذلك، والذى يصح عندى انو اليجوز ألنو اثبات حكم فى الفرع بغير علة 

< فمتى قسنا النيلوفر عليو 177األصل وذلك اف علة األصل ىى الطعم، >
 بماذكرناه رددنا  الفرع الى األصل بغير علة وىذا  اليجوز   

----------------------- 
)قولو ماثبت الخ( أى الفرع الذى ثبت بالقياس على أصل ثبت حكمو بنص أو 
اجماع )قولو غيره( أى األصل لذى ثبت حكمو بالنص )قولو ويقاس عليو الخ( 
أى بذلك المعنى الثانى المستنبط )قولو النيلوفر( بفتح النوف وكسرىا نبت فى 

بحسب عمق الماء )قولو فيو(  يطوؿ المياه الراكدة لو أصل كالجزر وساؽ أملس
قولو من )أى فى استنباط المعنى الثانى مما ثبت بالقياس بالمعنى األوؿ 

قولو يجوز( أى ألنو اليجب المساواة فى العلة )قولو ) أصحابنا( أى كالحنابلة
اليجوز( أى لعدـ مساواة الفرع لؤلصل فى العلة )قولو جواز ذلك( أى استنباط 

بت الينقطع الماء عنو )قولو أنو( أى القياس بالمعنى الثانى المعنى الثانى وىو ن



)قولو علة األصل( أى وىو األرز )قولو بما ذكرناه( أى بأنو نبت الينقطع الماء 
 عنو )قولو اليجوز( أى لعدـ مساواة األصل الفرع فى العلة

 
)فصل( اما مالم يثبت من األصوؿ بأحد ىذه الطرؽ، او كاف قد ثبت ثم      
خ فبليجوز القياس عليو، ألف الفرع انما يثبت بأصل ثابت فإذا  كاف األصل نس

 غير ثابت لم يجز اثبات الفرع من جهتو 
------------------------ 

)قولو بأحد ىذه الطرؽ( أى بنص أو اجماع أو قياس على وجو كما سبق  )قولو 
 فبل يجوز القياس عليو( أى اتفاقا

   
 علة ومايجوز اف يعلل بو ومااليجوز()باب القوؿ فى بياف ال

واعلم اف العلة فى الشرع ىى المعنى الذى يقتضى  الحكم. واما المعلوؿ      
ففيو وجهاف: من اصحابنا من قاؿ ىوالعين التى تحلها العلة كالخمر والبر. 
ومنهم من يقوؿ ىو الحكم. واما المعلل فهو األصل. واما المعلل لو فهو 

 لل فهو الناصب للعلة. واما المعتل فهو المستدؿ بالعلة الحكم. واما المع
----------------------- 

)قولو يقتضى الحكم( أى يطلب الحكم عند المجتهد )قولو العين الخ( يعنى 
محل الحكم ال نفس الحكم )قولو تحلها( مثلث الحاء اذا كاف بمعنى النزوؿ 

نى ضد الحراـ )قولو ىو وضمها اذا كاف بمعنى الفتك وكسرىا اذا كاف بمع
الحكم( أى على حسب اختبلفهم فى األصل )قولو وأما المعلل فهو األصل( 
أى وىو إما المحل وإما الحكم )قولو الناصب( أى الذى نصب نفسو لتعليل 

 الحكم بعلة
 

)فصل( واعلم اف العلة الشرعية أمارة على الحكم وداللة عليو. ومن      
حكم بعد ما جعلت علة، أال ترى انو يجب إيجاد اصحابنا من  قاؿ موجبة لل

الحكم بوجودىا. ومنهم من قاؿ ليست بموجبة ألنها لو كانت موجبة لما جاز 
< حاؿ والتوجب كالعلل العقلية ونحن نعلم اف ىذه العلل  178اف توجد فى >

 كانت موجودة قبل الشرعولم تكن موجبة للحكم فدؿ على انو غير موجبة 
----------------------- 



]قولو أمارة[ أى عبلمة يعرؼ بها الحكم )قولو وداللة( أى ال تأثير لها أصبل  
ألف المؤثر فى األشياء كلها ىو اهلل تعالى )قولو من قاؿ( وىو الغزالى )قولو 
موجبة( أى مؤثرة )قولو التوجب( أى العلة الحكم )قولو كالعلل العقلية( أى فإف 

ه العلل( أى الشرعية )قولو فدؿ( أى كونها موجبة التخلف فيها ممتنع )قولو ىذ
 للحكم

 
)فصل( والتدؿ العلة االعلى الحكم الذى نصبت لو فإف نصبت لئلثبات      

لم تدؿ على النفى، او إف نصبت للنفى لم تدؿ على اإلثبات، وإف نصبت 
للنفى واإلثبات وىى العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفى واإلثبات، 

ب اف يوجد الحكم بوجودىا ويزوؿ بزوالها. ومن الناس من قاؿ اف كل علة فيج
تدؿ على حكمين على اإلثبات والنفى، فإذا نصبت لئلثبات اقتضت اإلثبات 
عند وجودىا والنفى عند عدمها، واف نصبت للنفى اقتضت النفى عند وجودىا 

ا كاف يجوز اف واإلثبات عند عدمها. وىذا خطأ ألف العلة الشرعية دليل، ولهذ
اليوجب ماعلق عليها من الحكم، والدليل العقلى الذى يدؿ بنفسو يجوز اف  
يدؿ على وجود الحكم فى الموضع الذى وجد فيو ثم يعدـ ويثبت الحكم 

 بدليل آخر والدليل الشرعى الذى صار دليبل بجعل جاعل اولى بذلك.      
---------------------- 

ت الحكم عند وجودىا )قولو على النفى( أى انتفاء )قولو لبلثبات( أى إثبا
الحكم عند انتفائها )قولو للنفى( أى النتفاء الحكم عند وجودىا )قولو على 
اإلثبات( أى عند انتفائها )قولو للنفى واإلثبات( أى انتفاء الحكم عند انتفائها 

عدـ واثبات الحكم عند وجودىا )قولو ألف العلل الشرعية دليل( أى وألف ال
اليصح للتأثير )قولو دليل( أى أمارة على الحكم الموجبة لو )قولو يدؿ بنفسو( 
أى ال بجعل جاعل )قولو بذلك( أى بالداللة على وجود الحكم ثم يعدـ الحكم 

 ويثبت بدليل آخر
 

)فصل( ويجوز اف يثبت الحكم الواحد بعلتين وثبلثة واكثر كالقتل يجب      
حريم الوطء  يثبت بالحيض واالحراـ والصـو واإلعتكاؼ بالقتل والزنا والردة، وت

 والعدة 
----------------------- 



)قولو ويجوز الخ( أى سواء كاف واحدا بالنوع اتفاقا كتعليل اباحة قتل عمرو 
بردتو وزيد بالزنا وخالد بالقتل أو واحدا بالشخص باإلختبلؼ كتعليل قتل زيد 

 بكونو قتل وزنى
 

ك يجوزاف يثبت بعلة واحدة احكاـ متماثلة، كاإلحراـ يوجب )فصل( وكذل     
نحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك. وكذلك يجوز اف يثبت بالعلة احكاـ 
مختلفة، كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحبلؿ ترؾ الصبلة ولكن اليجوز اف 

 يثبت بالعلة الواحدة احكاـ متضادة كتحريم الوطء وتحليلو لتنافيهما
----------------------- 

]قولو كاإلحراـ الخ[ أى وكغروب الشمس علة لجواز اإلفطار ووجوب صبلة 
المغرب )قولو غير ذلك( أى من محرمات اإلحراـ )قولو واحبلؿ ترؾ الصبلة( 

 أى والصـو وغيره  )قولو لتنافيهما( أى بالنسبة الى محل واحد
 

لحكم فى اإلبتداء كالعدة فى )فصل( وكذلك يجوز اف تكوف العلة إلثبات ا     
منع النكاح، وقد تكـو بعلة اإلبتداء واإلستدامة كالرضاع فى إبطاؿ النكاح 

<181> 
----------------------- 

)قولو وكذلك( أى يجوز ثبوت االحكاـ بعلة واحدة )قولو الثبات الحكم فى 
ى األثناء )قولو  ف اإلبتداء( أى بمعنى أنها دافعة للحكم فى اإلبتداء غير رافعة لو

كالعلة( لعلو كالعدة فى منع النكاح فإنها مانعة من حل النكاح ابتداء من غير 
الزوج والترفع حل النكاح فى األثناء وكذا اإلحراـ يمنع ابتداء واليقطع، فيغتفر 
فى الدواـ مااليغتفر فى اإلبتداء )قولو بعلة اإلبتداء واالستدامة( أى دافعة ورافعة 

قولو كالرضاع( أى فإنو دافع مانع من ابتداء النكاح ورافع من للحكم معا )
 دوامو اذا طرأ وكذا اللعاف اذا طرأ قطع ومنع اإلبتداء وحـر على التأبيد

 
)فصل( والبد فى رد الفرع الى األصل من علة يجمع بها بينهما. وقاؿ      

بما يغلب بعض الفقهاء من اىل العراؽ يكفى فى القياس تشبيو الفرع باألصل 
على الظن انو مثلو ؛ فإف كاف المراد بهذا انو اليحتاج الى علة موجبة للحكم 
يقطع بصحتها كالعلل العقلية فبل خبلؼ فى ىذا، وإف ارادوا انو يجوز بضرب 



من الشبو على ما يقوؿ القائلوف بقياس الشبو فقد بينا ذلك فى اقساـ القياس، 
وب يوحي إلحاؽ الفرع باألصل فهذا خطأ وإف ارادوا انو  ليس ىاىنا معنى مطل

ألنو لوكاف األمر على ىذا لما احتيج الى اإلجتهاد  بل كاف يجوز رد الفرع الى  
 كل اصل من غير فكر، وىذا مما اليقولو احد فبطل القوؿ بو

----------------------- 
)قولو بعض الفقهاء( أى بعض الحنفية )قولو مثلو( أى فى الحكم )قولو 

بلؼ( أى بيننا وبينهم )قولو انو( أى رد الفرع الى األصل )قولو بقياس فبلخ
الشبو( وىو رد الفرع الى أشبو األصلين بو )قولو ىا ىنا( أى فى التشبيو بما 
يغلب على الظن انو مثلو )قولو فهذا( أى المراد )قولو على ىذا( أى على ىذا 

ى جواز رد الفرع الى كل المراد )قولو كاف( أى الحاؿ والشأف )قولو وىذا( أ
 أصل من غير فكر

 
)فصل( والعلة التى يجمع بها بين الفرع واألصل ضرباف: منصوص عليها      

ومستنبطة. فالمنصوص عليها مثل اف يقوؿ حرمت الخمر للشدة المطربة، فهذا 
يجوز اف يجعل علة، والنص عليها يغنى عن طلب الدليل على صحتها من جهة 

ثير. ومن الناس من قاؿ اليجوز اف يجعل المنصوص عليو علة، اإلستنباط والتأ
وىو قوؿ بعض نفاة القياس. ومن الناس من قاؿ ىو علة فى العين المنصوص 
عليها واليكوف علة فى غيرىا اال بأمر ثاف. فالدليل على انو علة ىو انو اذا جاز 

يقاس غيرىا اف يعرؼ  باإلستنباط اف الشدة المطربة علة للتحريم فى الخمر و 
< عليها. واما الدليل على من قاؿ انو 181عليها جاز بالنص ويقاس غيرىا >

علة فى العين التى وجد فيها دوف غيرىا ىو انو اذا لم يصر علة فيها وفى غيرىا 
اال بالنص عليها سقط النظر واإلجتهاد ألنو اذا نص على انو علة فيها وفى 

 جتهاد             غيرىا استغنينا بالنص عن الطلب واإل
------------------------ 

)قولو ومستنبطة( وىى الحاصلة عن رأى المجتهد )قولو اف يقوؿ( أى الشارع 
)قولو بعض نفاة القياس( ومنهم ابن حـز )قولو جاز( أى جاز أف يعرؼ بالنص 
باألولى  )قولو إنو( أى الوصف المنصوص عليو )قولو عليها( أى على عليتها فى 

 ين وغيرىا )قولو عن الطلب( أى النظرالع
 



)فصل( واما المستنبطة فهو كالشدة المطربة فى الخمر، فإنها عرفت      
باإلستنباط، فهذا يجوز اف يكوف علة. ومن الناس من قاؿ اليجوز اف تكوف 
العلة اال ماثبت بالنص او اإلجماع. وىذا خطأ لما روى عن النبى صلى اهلل عليو 

لمعاذ رحمو اهلل:  بم تحكم ؟ قاؿ بكتاب اهلل، قاؿ فإف لم تجد وسلم انو قاؿ 
قاؿ بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ فإف لم تجد قاؿ اجتهد رأيى. 
فلو كاف اليجوز التعليل اال بما ثبت بنص او اجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة 

 مايجتهد فيو
------------------------ 

بطة[ أى الحاصلة عن رأى المجتهد )قولو أو االجماع( أى  ]قولو وأما المستن
كاالجماع على اف العلة فى حديث " اليحكم أحدكم بين اثنين وىو غضباف " 
تشويش الفكر فيقاس بالغضب غيره نحو الجوع والعطش المفرطين وكاإلجماع 
على اف العلة فى تقديم األخ الشقيق فى اإلرث على األخ ألب اختبلط 

فقيس بو تقديمو عليو فى والية النكاح وصبلة الجنازة )قولو لمعاذ( أى النسبين 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس رحمو اهلل )قولو فإف لم تجد( أى الحكم من 
الكتاب )قولو فإف لم تجد( أى الحكم من السنة )قولو فلو كاف ال يجوز الخ( 

 أى وبهذا بطل تخصيصهم القياس بما كانت علتو منصوصة
 
)فصل( وقد تكوف العلة معنى مؤثرا فى الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزوؿ      

بزوالو، كالشدة المطربة فى تحريم الخمر واإلحراـ بالصبلة فى تحريم الكبلـ. 
وقد تكوف دليبل والتكوف نفس العلة كقولنا فى ابطاؿ النكاح الموقوؼ، 

وفى ظهار  < انو نكاح اليملك الزوج المكلف ايقاع الطبلؽ فيو،182>
الذمى انو يصح طبلقو فصح ظهاره كالمسلم. وىل يجوز اف يكوف شبها اليزوؿ 
الحكم بزوالو واليدؿ على الحكم، كقولنا فى الترتيب فى الوضوء انو عبادة 
يبطلها النـو فوجب فيها الترتيب كالصبلة على ماذكرناه من الوجهين فى قياس 

 الشبو.
----------------------- 

ليبل( أى على الحكم والتكوف مقتضية لو )قولو النكاح الموقوؼ( وىو )قولو د
نكاح الفضولى وىو من ليس لو وليا والوكيبل. قيل لهذا النكاح النكاح الموقوؼ 
ألنو ينعقد عند الحنفية موقوفا على اجازة من عقد لو وىو الولى، واما عند 



و إنو نكاح الخ( ىذا فى الشافعية فباطل كبيع الفضولى وىو بيع ماؿ الغير )قول
الحقيقة استدالؿ بحكم شرعى وكذا ما بعده )قولو من الوجهين( أحدىما وىو 
األصح أنو اليصح ألنو ليس علة الحكم وال يدؿ عليو، والثانى أنو يصح إال أنو 

 أضعف مراتب القياس
 

)فصل( وقد يكوف وصف العلة معنى يعرؼ بو وجو الحكمة فى تعلق      
لشدة المطربة فى الخمر. وقد يكوف معنى اليعرؼ وجو الحكمة الحكم بو كا

 فى تعلق الحكم بو كالطعم فى البر     
----------------------- 

)قولو الحكمة( وىى األمر المناسب لشرع الحكم )قولو كالشدة المطربة فى 
الخمر( أى فإف ىذا الوصف يناسب اف يحـر بو الخمر ألجلو ألف بو ذىاب 

ذى ىو مناط التكليف وسبب لفقد السعادتين المعاشية والمعادية )قولو العقل ال
وقد يكوف معنى الخ( أى وإنما يصح للمظنة )قولو كالطعم فى البر( أى فى كونو 

 مطعوما وكجواز القصر فى السفر فى لحظة ببل مشقة 
   

. وقد يكوف        )فصل( وقد يكوف وصف العلة صفة كقولنا فى البر انو مطعـو
اسما كقولنا  تراب وماء. وقد يكوف حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه او تصح 

< صبلتو. ومن الناس من قاؿ اليجوز اف يكوف اإلسم علة. وىذا خطأ 183>
ألف كل معنى جاز اف يعلق الحكم عليو من جهة النص جاز اف يستنبط من 

 األصل ويعلق الحكم عليو كالصفات واألحكاـ   
--------------------- 

)قولو صفة( أي ال حكمة غير منضبطة كالمشقة في السفر )قولو اسما( أى 
جامدا غير مشتق وىو المعبر باسم اللقب كتعليل نجاسة بوؿ ما يؤكل لحمو بأنو 
بوؿ كبوؿ اآلدمى وكتعليل الخمر بأنو خمر. وقيل اليجوز اذ معلـو بالضرورة أنو 

و وقد يكوف حكما شرعيا( أى سواء  ال اثر فى تحريم الخمر لتسميتو خمرا )قول
كاف المعلوؿ كذلك كما ىنا أـ ال كتعليل ثبوت الحياة للشعر بحرمتو بالطبلؽ 
وحلو بالنكاح كاليد )قولو اليجوز الخ( أى ألف التعليل باألسماء الجامدة يشبو 
التعليل بالطرد وىو ما علم من الشارع الغاؤه كالطوؿ والذكورة فى العتق وىو 

 ؼ األسماء المشتقة فإف التعليل بها تعليل بما منو اشتقاقها فاسد بخبل



 
)فصل( ويجوز اف يكوف الوصف نفيا او اثباتا، فاإلثبات كقولنا ألنو وارث،      

والنفى كقولنا ألنو ليس بوارث وليس بتراب. ومن الناس من قاؿ اليجوز اف 
بو نصا جاز اف يعلل يجعل النفى علة. والدليل على ماقلناه اف ما جاز اف يعلل 

 بو استنباطا كاإلثبات     .   
----------------------- 

)قولو الوصف( أى وصف العلة )قولو نفيا( أى فى الحكم العدمى اتفاقا كتعليل 
عدـ صحة التصرؼ لعدـ العقل وكذا الوجودى على ما عليو المصنف كما يقاؿ 

أى الجص مثبل )قولو علة( يجب قتل المرتد لعدـ اسبلمو )قولو وليس بتراب( 
أى للحكم الثبوتى ألف العلة البد اف تكوف أجلى من المعلوؿ والنفى أخفى من 

 الثبوت
 

)فصل( ويجوز اف تكوف العلة ذات وصف ووصفين واكثر وليس لها عدد      
محصور. وحكى عن بعض الفقهاء انو قاؿ اليزاد على خمسة اوصاؼ. وىذا 

فإذا جاز اف يعلق الحكم فى الشرع على خمسة  الوجو لو، ألف العلل شرعية
 اوصاؼ جاز اف يعلق على مافوقها

----------------------- 
)قولو ذات وصف( أي ألف المركب مناسب للحكم ودائر معو والمناسبة والدور 
يفيداف العلية )قولو وأكثر( أى من الوصفين كتعليل وجوب القصاص بالقتل 

لمركب مناسب للحكم ودائر معو والمناسبة والدور العمد عدوانا لمكافئ ألف ا
يفيداف العلية )قولو لها( أى األوصاؼ )قولو اليزاد الخ( أى فإف زاد عليها لم 

 يجز التعليل بو 
 

< كعلة اصحابنا فى الذىب 184)فصل( ويجوز اف تكوف العلة واقفة، >     
كوف الواقفة علة. والفضة. وقاؿ بعض اصحاب أبى حنيفة رحمو اهلل اليجوز اف ت

وىذا غير صحيح لما بينا اف العلل أمارات شرعية، فيجوز اف تجعل األمارة 
 معنى اليتعدى كما يجوز اف تجعل معنى اليتعدى

----------------------- 



)قولو واقفة( أى قاصرة غير متعدية لكونها محل الحكم كتعليل حرمة الربا فى 
قض الوضوء بالخارج من السبيلين بالخروج الذىب بكونو ذىبا أو جزءه كتعليل ن

أو وصفو الخاص كما ىنا )قولو كعلة أصحابنا الخ( أى فإنهم عللوا الربا فيهما 
بكونهما جوىرى األثماف أى كونهما مخلوقين للثمنية وىذه العلة قاصرة )قولو 
بعض أصحاب ابى حنيفة( وىو أبو الحسن الكرخى من المتقدمين وأبو زيد 

المتأخرين رحمهما اهلل )قولو اليجوز الخ( أى لعدـ فائدتها )قولو  الدبوسى من
أمارات شرعية( أى ومن فوائدىا معرفة المناسبة فيكوف أدعى للقبوؿ من التعبد 

 المحض اذ النفس الى قبوؿ ما تعرؼ علتو أميل  منها الى قبوؿ ما تجهل علتو
 

 )باب بياف الحكم(
لى العلة من التحليل والتحريم اعلم اف الحكم ىو الذى تعلق ع     

واإلستنباط. وىو على ضربين: مصرح بو ومبهم. فالمصرح بو اف نقوؿ فجاز اف 
يجب او فوجب اف يجب وما اشبو ذلك. والمبهم على اضرب: منها اف نقوؿ 
فأشبو كذا. فمن الناس من قاؿ اف ذلك اليصح ألنو حكم مبهم. ومنهم من قاؿ 

مراد بو فأشبو كذا فى الحكم الذى وقع السؤاؿ انو يصح. وىو األصح ألف ال
عنو، وذلك حكم معلـو بين السائل والمسئوؿ، فيجوز اف يمسك عن بيانو 
اكتفاء بالعرؼ القائم بينهما. ومنها اف يعلق عليها التسوية بين حكمين كقولنا 
فى ايجاب النية فى الوضوء انو طهارة فاستوى جامدىا ومائعها  فى النية كإزالة 

لنجاسة. ومن اصحابنا من قاؿ اف ذلك اليصح ألنو يريد بو التسوية بين المائع ا
< النية وفى الفرع فى ايجاب النية 185والجامد فى األصل فى اسقاط >

وىما حكماف متضاداف، والقياس اف يشتق حكم الشيء من نظيره المن ضده 
ىو  ونقيضو. ومنهم من قاؿ اف ذلك يصح. وىو الصحيح ألف حكم العلة

التسوية بين المائع والجامد فى اصل النية، والتسوية بين المائع والجامد فى 
النية موجود فى األصل والفرع من غير اختبلؼ، وإنما يظهر اإلختبلؼ بينهما 
فى التفصيل وليس ذلك حكم علتو.ومنها اف يكوف حكم العلة اثبات تأثير 

تعلق بالفم من غير نجاسة لمعنى، مثل قولنا فى السواؾ للصائم انو تطهير ي
فوجب اف يكوف للصـو تأثير فيو  كالمضمضة، فهذا يصح ألف للصـو تأثيرا فى 
المضمضة وىو منع المبالغة، كما اف للصـو تأثيرا فى السواؾ وىو فى المنع منو 
بعد الزواؿ، وإف كاف تأثيرىما مختلفا واختبلفهما فى كيفية التأثير اليمنع صحة 



اثبات تأثير الصـو فى كل واحد منهما، وقد استويا فى  الجمع ألف الغرض
 <186التأثير فبليضر اختبلفهما فى التفصيل >
--------------------- 

)قولو فأشبو( أى األمر )قولو إف ذلك( أى قولنا فأشبو كذا )قولو كإزالة النجاسة( 
النية أى وىو األصل المقيس عليو أى فإنها طهارة استوى جامدىا ومائعها فى 

)قولو اف ذلك( أى تعليق التسوية على العلة )قولو فى األصل( وىو ازالة 
النجاسة )قولو فى الفرع(  وىو الوضوء والتيمم.)قولو وىما( أى اإلسقاط 
واإليجاب )قولو اف ذلك( أى تعليق التسوية عليها )قولو والتسوية الى قولو 

النجاسة مستوياف فى سقوط اختبلؼ( أى فيقاؿ مثبل الجامد والمائع فى ازالة 
النية وفى الوضوء والتيمم مستوياف فى وجوب النية )قولو فى التفصيل( أى بين 
السقوط والوجوب )قولو من غير نجاسة( أى فى الفم )قولو فيو( أى فى السواؾ 
أى بالمنع منو بعد الزواؿ للصائم )قولو منع المبالغة( أى لخشية بطبلف الصـو 

ى تأثير السواؾ والمضمضة )قولو مختلفا( أى فإف تأثير الصـو )قولو تأثيرىما( أ
فى منع المبالغة فى المضمضة لخشية فساد الصـو فإف ذلك يمنع من أوؿ 
النهار الى آخره وتأثير الصـو فى منع السواؾ لئبل تزوؿ الرائحة الكريهة من فم 

د الزواؿ الصائم فإنها عند اهلل أطيب من رائحة المسك فلذا اختص المنع بع
ألنو وقت حصولها )قولو فى التأثير( أى بالمنع عن كل واحد منهما )قولو فى 

 التفصيل( أى بين خشية البطبلف فى المضمضة وبين زواؿ الرائحة فى السواؾ
  

 )باب بياف مايدؿ على صحة العلة(
وجملتو اف العلة البد من الداللة على صحتها ألف العلة شرعية كما اف      

شرعى، فكما البد من الداللة على الحكم فكذلك البد من الداللة على الحكم 
 صحة العلة 

------------------- 
)قولو وجملتو( أى جملة الكبلـ على ذلك )قولو شرعية( أى ألف طريق معرفتها 

 شرع )قولو فكما البد الخ( أى اليجوز القوؿ فى الشرع من غير دليل
 

العلة شيئاف: اصل واستنباط.فأما األصل )فصل( والذى يدؿ على صحة      
فهو قوؿ اهلل عز وجل وقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وافعالو واإلجماع. 



فأما قوؿ اهلل تعالى وقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فداللتهما من احد 
. فأما  وجهين: احدىما من جهة النطق  والثانى من جهة الفحوى والمفهـو

جهة النطق فمن وجوه بعضها اجلى من بعض. فأجبلىا ماصرح فيو  داللتهما من
بلفظ التعليل كقولو تعالى: " من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل " وكقولو 
صلى اهلل عليو وسلم: " انما نهيتكم ألجل الدافة " وقولو: " انما جعل 

م فقاؿ اإلستئذاف من اجل البصر " وقولو: " أينقص الرطب اذا يبس ؟ فقيل نع
فبل اذف " أى من اجلو، فهذا صريح فى التعليل. ويليو فى البياف والوضوح اف 

< تعالى فى الخمر:"  انما 187يذكر صفة اليفيد ذكرىا غير التعليل كقولو >
يريد الشيطاف اف يوقع بينكم العداوة والبغضاء " اآلية وكقولو صلى اهلل  عليو 

" وكقولو فى الهرة " انها من الطوافين  وسلم  فى دـ اإلستحاضة " انو دـ عرؽ:
عليكم والطوافات " وقولو صلى اهلل عليو وسلم حين قيل لو اف فى دار فبلف 
ىرة فقاؿ " الهرة سبع " وفى بعضها " الهرة ليست بنجسة " فهذه الصفات واف 
لم يصرح فيها بلفظ التعليل اال انها خارجة مخرج التعليل اذ الفائدة فى ذكرىا 

لتعليل. ويليو فى البياف اف يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة، سوى ا
فالظاىر اف تلك الصفة علة وقد يكوف ىذا بلفظو الشرط كقولو تعالى: " واف  
كن اوالت حمل فأنفقوا عليهن " وكقولو صلى اهلل عليو وسلم: " من باع نخبل 

ر اف الحمل علة بعد اف يؤبر فثمرتها للبائع اال اف يشترطها المبتاع " فالظاى
لوجوب النفقة والتأبير علة لكوف الثمرة للبائع وقد تكوف بغير لفظ الشرط كقولو 
تعالى: " والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما " وكقولو صلى اهلل عليو وسلم: " 
التبيعوا الطعاـ بالطعاـ اال مثبل بمثل " فالظاىر اف السرقة علة لوجوب القطع 

لتفاضل. وأما داللتهما من جهة الفحوى والمفهـو فبعضها والطعم علة لتحريم ا
ايضا اجلى من بعض. فأجبلىا ما دؿ عليو التنبيو كقولع تعالى: " فبلتقل لهما 
اؼ " وكنهيو صلى اهلل عليو وسلم عن التضحية بالعوراء، فيدؿ بالتنبيو عند 

فى  < واف العمياء اولى بالمنع ويليو188سماعو اف الضرب اولى بالمنع >
البياف اف يذكر صفة فيفهم من ذكرىا المعنى التى تتضمنو تلك الصفة من غير 
جهة التنبيو كقولو صلى اهلل عليو وسلم: " اليقضى القاضى وىو غضباف " 
وكقولو صلى اهلل عليو وسلم فى الفأرة تقع فى السمن:" اف كاف جامدا فألقوىا 

من الفكر انو انما منع الغضباف  وما حولها واف كاف مائعا فأريقوه " فيفهم بضرب
من القضاء الشتغاؿ  قلبو واف الجائع والعطشاف مثلو، وانما امر بإلقاء ماحوؿ 



الفأرة من السمن اف كاف جامدا وإراقتو اف كاف مائعا لكونو جامدا او مائعا واف 
 الشيرج والزيت مثلو  

--------------------- 
)قولو واإلجماع( أى اجماع الفقهاء على   )قولو واستنباط( أى استنباط الفقهاء

 ) كوف الوصف علة )قولو من جهة الفحوى( أى فحوى الخطاب )قولو والمفهـو
أى مفهـو الموافقة )قولو ماصرح الخ( أى بلفظ يدؿ على العلية بالوضع من 
غير احتياج الى نظرواستدالؿ )قولو الجل الدافة( أى ألجل توسعة على القافة 

دينة أياـ التشريق )قولو أينقص الخ( أى حينما سئل عن بيع التى قدمت الم
الرطب بالتمر )قولو إذف( أى ينقص اذا يبس )قولو من أجلو( أى من أجل 
نقصانو اذا يبس )قولو اف يذكر( أى الشارع )قولو غير التعليل( أى تعليل الحكم 

نو دـ قولو فى الخمر( أى فى تحريمها )قولو ا)الذى اقترنت بو تلك الصفة 
عرؽ( تتمتو: وليس بالحيضة )قولو فى الهرة( أى فى عدـ نجاستها )قولو وفى 
بعضها( أى الروايات )قولو اذ الفائدة الخ( أى فلو لم يكن للتعليل لكاف بعيدا 
عن الشارع  )قولو ويليو( أى ذكر صفة اليفيد ذكرىا غير التعليل )قولو وقد 

صفة )قولو المبتاع( أى المشترى يكوف( أى تعليق الحكم على عين موصوفة ب
)قولو إال مثبل بمثل( أى متماثبل )قولو واما داللتهما( أى داللة قوؿ اهلل ورسولو 
( أى مفهـو الموافقة األولى والمساوى )قولو التنبيو( أى باألدنى  )قولو والمفهـو
على األعلى أو باألعلى على األدنى )قولو بالتنبيو( أى باألدنى على األعلى 

قولو المعنى( أى الحكمة )قولو جامدا( وىو ما لو اغترؼ منو اليتراد سريعا )
)قولو واف الجائع والعطشاف( أى وغيريهما ممن قاـ بو ما يشوش قلبو )قولو 

 مثلو( أى فى اإللقاء اف كاف جامدا واإلراقة اف كاف مائعا
 
فعل شيئا )فصل( وأما داللة افعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فهو اف ي    

عند وقوع معنى من جهتو او من جهة غيره، فيعلم انو لم  يفعل ذلك اال لما 
ظهر من المعنى فيصير ذلك علة فيو وىذا مثل ماروى: " انو سهى رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم فسجد " فيعلم اف السهو علة للسجود " واف اعرابيا جامع 

 الجماع علة إليجاب الكفارة فى رمضاف فأوجب عليو عتق رقبة " فيعلم اف
-------------------- 



)قولو داللة افعاؿ الخ( أى على علية الشيء )قولو من المعنى( أى العلة )قولو 
ذلك( أى ما ظهر من المعنى )قولو فيو( أى فعل الرسوؿ )قولو فسجد( أى 
للسهو )قولو وأف أعرابيا الخ( مثاؿ ثاف لفعلو من جهة الغير )قولو إليجاب 

 الكفارة( أى كفارة الجماع فى نهار رمضاف، وإال لخبل السؤاؿ عن الجواب
 

)فصل( واما داللة اإلجماع فهو اف تجمع األمة على التعليل بو كما روى      
< عن عمر رضى اهلل عنو انو قاؿ فى قسمة السواد: لوقسمت بينكم 189>

اهلل وجهو فى لصارت دولة بين اغنيائكم ولم يخالفوه. وكما قاؿ على كـر 
شارب الخمر: انو اذا شرب سكر واذا سكر ىذى واذا ىذى افترى  فأرى اف 

 يحد حد المفترى، فلم يخالفو احد فى ىذا التعليل 
--------------------- 

)قولو داللة االجماع( أى على علية الشيء. وىو إما إجماع على علة معينة  
اصل التعليل دوف العلة كإجماعهم كتعليل والية الماؿ بالصغر وإما اجماع على 

على أف الربا فى األصناؼ معلل واختبلفهم فى العلة )قولو بو( أى بالوصف 
)قولو السواد( أى قرى العراؽ )قولو دولة( أى أمرا يتداولو األغنياء بينهم )قولو 

 أحد( أى من الصحابة )قولو ىذا التعليل( أى وكتعليل والية الماؿ على الصغار
 

صل( واما الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة فهو اإلستنباط )ف     
وذلك من وجهين: احدىما التأثير والثانى شهادة األصوؿ.فأما التأثير فهو اف 
يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن انو ألجلو ثبت الحكم، ويعرؼ 
ذلك من وجهين: احدىما بالسلب والوجود وىو اف يوجد الحكم بوجوده 
ويزوؿ بزوالو وذلك مثل قولو فى الخمر انو شراب فيو شدة مطربة، فإنو قبل 
حدوث الشدة كاف حبلال ثم حدثت الشدة فحـر ثم زالت الشدة فحل، فعلم 
انو ىو العلة. والثانى بالتقسيم وىو اف يبطل كل معنى فى األصل االواحدا، 

ـ فيو الربا فبليخلو إما فيعلم انو ىو العلة، وذلك مثل اف يقوؿ فى الخبر انو يحر 
اف يكوف للكيل او للطعم او للوزف ثم يبطل اف يكوف للكيل والوزف فيعلم انو 

 للطعم 
--------------------- 



)قولو الحكم( وىو الدائر )قولو معنى( وىو المدار )قولو بالسلب( أى اذا وجد 
لو اف الوصف وجد الحكم واذا انتفى انتفى )قولو ىو( أى ذلك المعنى )قو 

يوجد الحكم( أى بعد اف كاف معدوما )قولو ويزوؿ( أى التأثير بالسلب والوجود 
)قولو مطربة( أى مسكرة أو مزيلة للعقل )قولو ثم زالت( أى كما اذا تخللت 
الخمر )قولو اف يبطل( أى بعد حصره )قولو اال واحدا( أى وصفا واحدا  يصلح 

الخبز )قولو يبطل( أى بطريق من طرؽ للعلية )قولو اف يكوف( أى حرمة الربا فى 
 اإلبطاؿ 

 
)فصل( واما شهادة األصوؿ فيختص بقياس الداللة، وىو اف يدؿ على      

< وذلك اف يقوؿ فى القهقهة اف 191صحة العلة شهادة األصوؿ، >
ماالينقض الطهر خارج الصبلة لم ينقض داخل الصبلة كالكبلـ، فيدؿ عليها 

ة بين داخل الصبلة وخارجها، أال ترى اف ماينقض بأف األصوؿ تشهد بالتسوي
الوضوء داخل الصبلة ينقض خارجها كاألحداث كلها، وما الينقض خارج 

 الصبلة الينقض داخلها، فيجب اف تكوف القهقهة مثلها
--------------------- 

)قولو وذلك( أى شهادة األصوؿ )قولو فى القهقهة( أى داخل الصبلة )قولو  
فإنو ينقض الطهر داخل الصبلة وخارجها باتفاؽ بيننا وبين الحنفية  كالكبلـ( أى

)قولو بالتسوية( أى تسوية القهقهة فى عدـ نقض الوضوء )قولو مثلها( أى مثل 
 األحداث فى التسوية بين داخل الصبلة وخارجها

 
)فصل( وما سوى ىذه الطرؽ فبل يدؿ على صحة العلة. وقاؿ بعض الفقهاء  

يعارضها والمايفسدىا دؿ على صحتها. وقاؿ ابو بكر الصيرفى اذا لم يجد ما
فى طردىا يدؿ على صحتها. فأما الدليل على ماقاؿ اف عدـ مايفسدىا دليل 
صحتها فهو انو لوجاز اف يجعل ىذا دليبل على صحتها لوجب اذا استدؿ بخبر 
اليعرؼ صحتو اف يقاؿ عدـ ما يعارضو وما يفسده يدؿ على صحتو، وىذا 

<  واما الدليل على الصيرفى فهو اف الطرد فعل القائس، 191قولو احد >الي
وفعل القائس ليس بحجة فى الشرع، وألف قولو انها مطردة معناه انو ليس ىا 

 ىنا نقض يفسدىا، وقد بينا اف عدـ مايفسدىا اليدؿ على الصحة   
---------------------- 



لة من الطرد والدوراف ونحوىما )قولو ىذه الطرؽ( أى طرؽ الداللة على الع
)قولو اذا لم يجد الخ( أى اذا سلمت العلة عن علة تعارضها تقتضى نقيض 
حكمها كقوؿ الشافعية فى مسح الرأس فى الوضوء مسح فيسن التثليث  

كاإلستجمار فيقاؿ مسح فبليسن كالخف إجماعا )قولو دؿ( أى عدـ الوجداف  
دىا بأف يثبت الحكم مع الوصف الذى )قولو طردىا يدؿ على صحتها( أى اطرا

لم يعلم كونو مناسبا وال مستلزما للمناسب وال الغاؤه كقوؿ بعضهم فى عدـ 
صحة التطهر بالخل: مائع التبنى القنطرة على جنسو عادة فبل تزاؿ بو النجاسة  
كالدىن بخبلؼ الماء، فبناء القنطرة وعدمو ال مناسبة فيهما للحكم واف كاف 

ض عليو )قولو ىذا( أى عدـ مايفسدىا )قولو اذا استدؿ( أى مطردا  ال نق
المستدؿ )قولو وىذا( أى عدـ مايعارضها وما يفسدىا يدؿ على صحتها )قولو 
الصيرفى( أى اإلماـ أبو بكرالصيرفى )قولو اف الطرد فعل القائس( فيو نظر 

المناسبة فى فالمراد بالطرد كونو مطردا ال فعل القائس، واألولى اف يحتج بانتفاء 
 الطرد )قولو على الصحة( أى صحة الخبر أو العلة 

     
 )باب بياف مايفسد العلة(

قاؿ الشيخ اإلماـ األوحد رحمو اهلل ورضى اهلل عنو قد ذكرت فى الملخص      
فى الجدؿ فيما يفسد العلة خمسة عشر نوعا، وانا اذكر ىهنا مايليق بهذا 

ؿ: اف الذى يفسد العلة عشرة اشياء. احدىا الكتاب اف  شاء اهلل تعالى، فأقو 
اف اليكوف على صحتها دليل، فيدؿ ذلك على فسادىا ألنى قد  بينت فى 

الباب قبلو اف العلة شرعية فاذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دؿ  
 على انها ليست  بعلة، فوجب الحكم بفسادىا

--------------------- 
يما اذا كانت العلة شرعية )قولو دليل( أى شرعى )قولو )قولو على صحتها( أى ف

فى الباب( أى فى بياف ما يدؿ على ما يفسد العلة )قولو اف العلة شرعية( أى 
 ألف طريق معرفتها شرع

   
)فصل( والثانى اف تكوف العلة منصوبة لما اليثبت بالقياس كأقل الحيض      

اليجيز اثباتها  بالقياس  وغير  واكثره واثبات األسماء واللغات على قوؿ من



ذلك من األحكاـ التى المدخل للقياس فيها على ما تقدـ شرحها، فيدؿ ذلك 
 على فسادىا. 

---------------------- 
)قولو لما اليثبت بالقياس( أى مما طريقو الخلقة والعادة )قولو وغيرذلك( أى  

 السماعكأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما طريقو الرواية و 
 

)فصل( والثالث اف تكوف العلة منتزعة من اصل اليجوزانتزاع العلة منو، مثل      
اف يقيس على اصل  غير ثابت كأصل منسوخ او اصل لم يثبت الحكم فيو، 

< ألف الفرع اليثبت اال باألصل، فإذا لم يثبت األصل لم يجز اثبات 192>
شرع بتخصيصو ومنع القياس الفرع من جهتو  وىكذا لو كاف األصل قد رود ال

عليو، مثل قياس اصحاب ابى حنيفة رحمو اهلل غير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فى جواز النكاح بلفظ الهبة، وقد 
ورد الشرع بتخصيصو بذلك. فهذا  ايضا اليجوز القياس عليو ألف القياس انما 

بالمنع منو. فأما اذا ورد الشرع بالمنع منو  يجوز على ما لم يرد الشرع
 فبليجوز، ولهذا اليجوز القياس اذا منع منو نص او اجماع 

--------------------- 
)قولو أف يقيس( أى القائس )قولو ألف الفرع الخ( أى فثبوتو تابع لثبوت األصل 
 )قولو بلفظ الهبة( أى كوىبتك نفسى يا فبلف )قولو بتخصيصو( أى تخصيص
النكاح بانعقاده بلفظ الهبة وذلك لقولو تعالى " وامرأة مؤمنة وىبت نفسها للنبى 
اف اراد النبى اف يستنكحها خالصة لك من دوف المؤمنين " )قولو فهذا( أى 

 األصل الوارد بتخصيصو الشرع
 

)فصل( والرابع اف يكوف الوصف الذى جعل علة ال يجوز التعليل بو، مثل      
اسم لقب او نفى صفة على قوؿ من ال يجيز ذلك اوشبها على  اف تجعل العلة

قوؿ من اليجيز قياس الشبو او وصفا لم يثبت وجوده فى األصل  وفى الفرع، 
فدؿ على فسادىا، ألف الحكم تابع للعلة واذا كانت العلة التفيد الحكم او لم 

 < لم يجز اثبات الحكم من جهتها 193تثبت >
--------------------- 



)قولو أف تجعل( اى أنت )قولو اسم لقب( المراد بو اإلسم الجامد ألف اللقب 
ليس فيو رائحة التعليل ولعدـ اشتمالو على الحكمة التى يترتب عليها الحكم 
)قولو على قوؿ من اليجيز ذلك( كلمة ال النافية ليست موجودة فى غالب 

جوز اف يكوف وصف النسخ أى التمثيل بما ذكر ال يجوز على قوؿ من قاؿ الي
العلة اسما وعلى قوؿ من قاؿ اليجوز اف يكوف النفى علة وقد تقدـ جوازىما 
وىو األصح كتعليل الشافعى نجاسة بوؿ ما يؤكل لحمو بأنو بوؿ كبوؿ اآلدمى 
)قولو اليجيز قياس الشبو( وقد تقدـ أنو يجوز اال أنو اضعف مراتب القياس  

لة اسم لقب أو نفى صفة أو شبها أو وصفا )قولو فيدؿ( أى ما ذكر من كوف الع
 لم يثبت وجوده فى األصل والفرع  

 
)فصل( والخامس اف التكوف العلة مؤثرة فى الحكم، فيدؿ ذلك على      

فسادىا. ومن اصحابنا من قاؿ اف ذلك اليوجب فسادىا، وىى طريقة من قاؿ 
من  قاؿ اف  اف طردىا يدؿ على صحتها، وقد دللت على فساده. ومن اصحابنا

دفعو للنقض تأثير صحيح، وىذا خطأ ألف المؤثر ماتعلق الحكم بو فى الشرع، 
ودفع النقض عن مذىب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم بو فى الشرع، 
وإنما يدؿ على تعلق الحكم بو   عنده، وليس المطلوب علة المعلل وانما 

يعتبر تأثير العلة فيو  المطلوب علة الشرع، فسقط ىذا القوؿ وفى أى موضع
وجهاف: من اصحابنا من يطلب تأثيرىا فى األصل ألف العلة تتفرع من األصل 
اوال ثم يقاس الفرع عليو، فإذا لم يؤثر فى األصل لم تثبت العلة فيو فكأنو رد 
الفرع الى األصل بغير علة االصل. ومنهم من قاؿ يكفى اف يؤثر فى وضع من 

ا القاضى ابى الطيب الطبرى رحمو اهلل، وىو األصوؿ، وىو اختيار شيخن
الصحيح عندى ألنها اذا  أثرت فى موضع من األصوؿ دؿ على صحتها واذا  

 <194صحت فى موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت >
---------------------- 

)قولو اف التكوف العلة الخ( أى بأف اليكوف فيها مناسبة إلثبات الحكم والنفيو  
ها وصفا طرديا كطوؿ شيء )قولو ذلك( أى عدـ كوف العلة مؤثرة فى ككون

الحكم )قولو وىى( أى ىذه الطريقة )قولو من قاؿ( وىو أبو بكر الصيرفى )قولو 
اف طردىا( أى مقارنة الوصف للحكم من غير مناسبة )قولو دللت( أى أقمت 

من نصب  دليبل )قولو النقض( أى تخلف الحكم عن العلة )قولو المعلل( أى



نفسو إلثبات الحكم )قولو تأثير العلة( أى تأثير فى كوف الوصف علة بمعنى أف 
الطرد يدؿ على تأثير الوصف فيو باندفاع النقض عنو )قولو عنده( أى عند 
المعلل )قولو تأثيرىا( أى بأف وجد الحكم فيو بوجودىا )قولو تتفرع( أى تتولد 

 )قولو دؿ( أى تأثير ىا فيو
 

( والسادس اف تكوف منقضة، وىى اف توجد والحكم معها. وقاؿ )فصل     
اصحاب ابى حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها، بل ىو تخصيص 
لها وليس بنقض. والدليل على فساد ذلك ىو انها علة مستنبطة، فإذا وجدت 
من  غير حكم وجب الحكم بفسادىا، دليلو العلل العقلية. واما وجود معنى 

لة والحكم، وىو الذى سمتو المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى، الع
وىو اف تبدؿ العلة او بعض اوصافها بما ىو فى معناه ثم  يوجد ذلك من غير 
حكم، فهذا ينظر فيو ؛ فإف كاف الوصف الذى ابدلو غير مؤثر فى الحكم دؿ 

ط لم يبق شيء على فساد العلة ألنو اذا   لم يكن مؤثرا وجب اسقاطو واذا سق
فإما اف اليبقى شيء فيسقط الدليل او يبقى شيء فينتقض فيكوف الفساد راجعا 
الى عدـ التأثير  او النقض  وقد بيناىما. واف كاف  الوصف الذى ابدلو مؤثرا فى 
الحكم لم تفسد العلة ألف المؤثر فى الحكم  اليجوز اسقاطو فبليتوجو على 

< 195الحكم من غير علة فينظر فيو ؛ >العلة من جهتو فساد. فأما وجود 
فإف كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض، وذلك مثل اف نقوؿ العلة فى وجوب 
النفقة التمكين فى اإلستمتاع فأى موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو 
نقض، وأى موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض، ألنو زعم اف التمكين 

لة لو سواه، فكأنو قاؿ أى موضع وجد وجب وأى علة ىذا الحكم أجمع الع
موضع فقد سقط، فإذا وجد ولم يجب او فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل. 
واف كانت العلة للحكم فى أعياف اللجنس  الحكم لم يكن ذلك نقضا ألنو 
يجوز اف يكوف فى الموضع الذى وجدت العلة يثبت الحكم بوجود ىذه العلة 

دمت يثبت لعلة أخرى، كقولنا فى الحائض يحـر وطؤىا وفى الموضع الذى ع
 للحيض ثم يعدـ  الحيض فى المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى 

----------------------- 
)قولو والسادس( أى مما يدؿ على فساد العلة )قولو أف توجد( أى العلة )قولو 

أو المستم النساء " بأف تخصيصلها( أى كتعليل نقض الوضوء فى قولو تعالى " 



اللمس مظنة التمتع فيخرج بو من النساء المحاـر فبل ينقض لمسهن الوضو ء 
)قولو دليلو العلل العقلية( أى دليل فسادىا العلل العقلية، فإنها يمتنع تخلفها 
عن معلولها اال لمانع كاإلحراؽ بالنار فإنو تخلف عن ابراىيم )قولو فإما اف ال 

عد سقوط ذلك الوصف الذى التأثير فيو )قولو فينتقض( أى يبقى الخ( أى ب
الشيء الباقى كما يقاؿ فى المثاؿ: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل 
الحائض أى صومو )قولو الفساد( أى فساد العلة )قولو عدـ التأثير( أى عدـ 
 وجود بقاء شيء بعد  اسقاط الوصف غير المؤثر )قولو النقض( أى بقاء شيء

بعد اسقاط الوصف غير المؤثر )قولو فأما وجود الحكم من غير علة( وقد يقاؿ 
لهذا تخلف العلة عن الحكم )قولو العلة( وىى العلة المنصوبة للنفى عند 
انتفائها واإلثبات عند وجودىا كالسكر فى عصير العنب علة للحرمة)قولو 

لئلستمتاع )قولو  وجوب النفقة( أى للزوجة )قولو التمكين( أى تمكين نفسها
ذلك( أى وجود الحكم من غير العلة )قولو وفى الموضع الذى الخ( أى بناء 
على جواز تعدد العلل على معلوؿ واحد )قولو لعلة أخرى( وىى اإلحراـ فى 

 المحرمة والعدة فى المعتدة  
 

)فصل( والسابع اف يمكن قلب العلة، وىو اف يعلق عليها نقيض ذلك      
على األصل. فهذا قد يكوف بحكم مصرح، وقد يكوف بحكم  الحكم ويقاس

< فأما المصرح فهو اف تقوؿ عضو من اعضاء الوضوء فبل 196مبهم. >
يتقدر فرضو بالربع كالوجو، فيقوؿ المخالف عضومن اعضاء الوضوء فبليجزى 
فيو مايقع عليو اإلسم كالوجو، فهذا يفسد العلة. ومن اصحابنا من قاؿ اف ذلك 

العلة واليقدح فيها  ألنو فرض مسئلة على العلل. ومنهم من قاؿ اف اليفسد 
ذلك كالمعارضة بعلة اخرى، فيصار فيهما الى الترجيح. والصحيح انو يوجب 
الفساد. والدليل على انو يقدح انو عارضو بما اليمكن الجمع بينو وبين علتو، 

ساد انو يمكن اف فصار كما لو عارضو بعلة مبتدأة. والدليل على انو يوجب الف
يعلق عليها حكماف متنافياف، فوجب الحكم بالفساد. وأما القلب بحكم مبهم 

< طهارة بمائع فلم 197فهو قلب التسوية، وذلك مثل اف يقوؿ الحنفى  >
يفتقر الىالنية كإالة النجاسة، فيقوؿ الشافعى رحمو اهلل طهارة بمائع فكاف مائعها 

لنجاسة، فمن اصحابنا من قاؿ اف ذلك كجامدىا فى وجوب النية كازالة ا
اليصح ألنو يريد التسوية بين المائع والجامد فى األصل فى اسقاط النية وفى 



الفرع فى ايجاب النية. ومنهم من قاؿ اف ذلك يصح، وىو األصح ألف التسوية 
بين المائع والجامد التنافى علة المستدؿ فى اسقاط النية فصار كالحكم 

 المصرح بو
----------------------- 

)قولو والسابع( أى من مفسدات العلة )قولو قلب العلة( أي وىو إما إلبطاؿ 
مذىب المستدؿ فقط كما فى مثاؿ المصنف وإمالتصحيح مذىب المعترض 
وإبطاؿ مذىب المستدؿ كما يقاؿ فى بيع الفضولى: عقد ببل والية فبل يصح  

ى )قولو أف تقوؿ( أى أنت كشراء الفضولى فيقاؿ: عقد فيصح كشراء الفضول
أيها الشافعى مستدال على مسح الرأس )قولو فرضو( أى وىو المسح )قولو 
بالربع( أى كما عليو الحنفية )قولو المخالف( وىو الحنفى )قولو االسم( أى 
اسم المسح )قولو كالوجو( أى فإنو اليكفى فى غسلو ذلك. فهذا قد نفى 

ذىب المعترض لجواز اف يكوف مذىب المستدؿ صريحا من غير تعرض لم
الحق فى اإلستيعاب كما قالو اإلماـ مالك )قولو فهذا( أى القلب بحكم مصرح 
)قولو ذلك( أى القلب بحكم مصرح )قولو على المعلل( أى ال لو )قولو  
كالمعارضة( أى والمعارضة التفسد العلة بل تمنع من التعلق بها )قولو فيهما( 

)قولو الترجيح( أى من دليل خارج )قولو بقدح( أى علتى المعترض والمستدؿ 
أى فى العلة )قولو علتو( أى المستدؿ )قولو انو( أى المعترض )قولو فصار( أى 
المعارضة )قولو قلب التسوية( وىو أف يكوف فى جهة األصل حكماف أحدىما 
منتف عن جهة الفرع باتفاؽ الخصمين واآلخر متنازع فيو بينهما، ففى المثاؿ 

لحكمين عدـ وجوب النية فى الطهارة بالجامد وىو منتف من جهة الفرع احد ا
اتفاقا، واآلخر عدـ وجوبها فى الطهارة بمائع وىو المختلف فيو )قولو اف يقوؿ 
الخ( أى مستدال على عدـ وجوب النية فى الوضوء والغسل )قولو طهارة( أى  

نها التفتقر الى النية كل من الوضوء والغسل طهارة )قولو كإزالة النجاسة( أى فإ
بخبلؼ التيمم فإنو يفتقر اليها ألنو بتراب )قولو فيقوؿ الشافعى( أى معترضا 
بطريق قلب التسوية )قولو فكاف مائها كجامدىا( المراد بمائعها فى الفرع 
الوضوء والغسل وبجامدىا فيو التيمم وبمائعها فى األصل ازالة النجاسة بالماء 

ء )قولو فكاف مائعها كجامدىا( أى ويلـز من التسوية فى وبجامدىا فيو االستنجا
الفرع انتفاء مذىب المستدؿ )قولو فى وجوب النية( أى وقد وجبت النية فى 
التيمم فتجب فى الوضوء والغسل عمبل بمقتضى التسوية )قولو كإزالة النجاسة( 



لنجاسة أى يستوى جامدىا ومائعها فى سقوط النية )قولو فى األصل( وىو إزالة ا
)قولو وفى الفرع( وىو الوضوء والغسل )قولو يريد الخ( أى فالتسوية فى جهة 
الفرع غير التسوية فى جهة األصل، والقياس ال بد منو من مساواة الفرع لؤلصل 
فى الحكم لعلة جامعة بينهما وىنا المساواة فيو ألف الحاصل فيو نفى واثبات 

اسحاؽ االسفرائينى )قولو ألف التسوية(  )قولو من قاؿ( وىو اإلماـ األستاذ ابو
أى فى الوصف الذى جعل جامعا وىو الطهارة )قولو التنافى الخ( أى فبل يضر 
اختبلؼ حكم األصل والفرع فى النفى واإلثبات )قولو فصار( أى الحكم 

 المبهم
 

)فصل( والثامن اف  اليوجب العلة حكمها فى  األصل، وذلك على ضربين:      
يفيد الحكم فى الفرع بزيادة اونقصاف عما يفيدىا فى األصل ويدؿ  احدىما اف

< فسادىا، وذلك مثل اف يقوؿ الحنفى فى اسقاط تعيين النية فى 198على >
صـو رمضاف  ألنو مستحق العين فبليفتقر الى التعيين كرد الوديعة، فهذا اليصح 

ط التعيين مع ألنو يفيد فى الفرع غير حكم األصل ألنو يفيد فى األصل اسقا
النية رأسا وفى الفرع يفيد اسقاط التعيين، ومن حكم العلة اف يثبت الحكم فى 
األصل ثم يتعدى الى الفرع فينقل حكم األصل اليو، فإذا لم ينقل ذلك الحكم 
اليو دؿ على بطبلنها. والثانى اف اليفيد الحكم فى نظائره على الوجو الذى افاد 

الحنفى فى اسقاط الزكاة فى ماؿ الصبى انو  فى األصل، وذلك مثل اف يقوؿ
غير معتقد لئليماف فبل تجب الزكاة فى مالو كالكافر، فإف ىذا فاسد ألنو 
اليوجب الحكم فى النظائر على الوجو الذى يوجب فى األصل، أالترى انو 
اليوجب اسقاط العشر فى زرعو وال زكاة الفطر فى مالو كما يوجب فى األصل، 

فسادىا ألنها لو كانت توجب الحكم فى الفرع ألوجبت  < فدؿ على199>
 الحكم فى نظائره على الوجو الذى أوجب فى األصل

------------------------ 
)قولو والثامن( أى من مفسدات العلة )قولو وذلك( أى اف التوجب العلة 
حكمها فى األصل )قولو اف يفيد( اى وصف العلة )قولو ويدؿ( أى إفادتو فى 

ع بزيادة أو نقصاف )قولو وذلك( أى ىذا الضرب )قولو اف يقوؿ الخ( أى الفر 
فإف صـو رمضاف يصح عند الحنفية بمطلق النية وعندنا يشترط فيو التعيين ألنو 



يفتقر الى نية الفرضية وقد ثبتت القاعدة اف ما يفتقر الى نية الفرضية يجب فيو 
 التعيين كما قاؿ:

  كل ما لنية الفرض افتقرو ر <> فنية التعيين فيو معتب
)قولو ألنو مستحق العين( بمعنى أنو معين فبل يحتاج الى تعيينو ألنو تحصيل 

 الحاصل 
)قولو كرد الوديعة( أى فانها معينة فبل تحتاج الى تعيين )قولو غير حكم األصل( 
أى بنقصاف عما يفيده فى األصل من الحكم )قولو رأسا( أى أصبل ألنو 

ديعة النية فى الخروج عن عهدة الوجوب  بل ترتب الثواب اليشترط لرد الو 
)قولو اف يثبت( أى بها )قولو اذا لم  )قولو اسقاط التعيين( أى دوف مطلق النية

ينقل( وفى نسخة اذا لم ينتقل )قولو دؿ( أى عدـ اإلنتقاؿ )قولو وذلك( أى 
)قولو  الضرب الثانى )قولو فاف ىذا( أى القوؿ )قولو ألنو( أى وصف العلة

يوجب( أى الحكم  وىو عدـ وجوب الزكاة فى مالو )قولو وال زكاة الفطر فى 
مالو( أى وال اسقاطها )قولو يوجب( أى اإلسقاط )قولو فدؿ( أى عدـ ايجاب 
الحكم فى نظائره على ما ذكر )قولو الحكم( أى وىو عدـ وجوب الزكاة )قولو 

 ونظائره( أى كالعشر فى زرعو وزكاة الفطر فى مال
 

)فصل( والتاسع اف يعتبر حكما بحكم مع اختبلفهما فى الموضع، وىو      
الذى تسميو المتفقهة فساد اإلعتبار. ويعرؼ ذلك من طريقين: عن جهة النطق، 
بأف يرد الشرع بالتفرقة بينهما، فيدؿ ذلك على بطبلف الجمع بينهما، مثل اف 

لمرأة وحريتها، فهذا فاسد ألف يعتبر الطبلؽ بالعدة فى اف اإلعتبار فيو فى رؽ ا
< " الطبلؽ بالرجاؿ 211النبى صلى اهلل عليو وسلم فرؽ بينهما فى ذلك >

والعدة بالنساء " فيكوف الجمع باطبل بالنص. ويعرؼ باألصوؿ، وىو اف يعتبر 
مابنى على التخفيف فى ايجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو والضماف 

يد فى اإلسقاط بما بنى على التضعيف كاعتبار بالحد، أو بما بنى على التأك
العتق بالرؽ والضماف بالحد، او بما بنى على التخفيف فى التغليظ كاعتبار 
السهو بالعمد، او مابنى على التغليظ بما بنى على التخفيف، او مابنى على 

< بالحرية 211التضعيف بما بنى على التأكيد فى اإليجاب كاعتبار الرؽ >
ماف، فيدؿ ذلك على فسادىا ألف اختبلفهما فى الوضع يدؿ على والحد بالض



اختبلؼ علتهما.وقد قيل اف ذلك اليدؿ علىالفساد  اذا دلت الداللة على 
 صحة العلة 

------------------------ 
)قولو التاسع( أى من مفسدات العلة )قولو أف يعتبر( أى المجتهد )قولو مع 

يضية )قولو المتفقهة( أى الجماعة المتأىلة للفقو اختبلفهما( أى بالضدية أو النق
)قولو ذلك( أى اعتبار حكم بحكم مع اختبلفهما فى الموضع )قولو من 
طريقين( األولى منهما تسمى فساد اإلعتبار وىو أف يخالف الدليل نصا أو 
اجماعا والثانية تسمى فساد الوضع وىو أف يكوف الدليل على ىيئة صالحة ألف 

الحكم المطلوب اثباتو كأف يكوف صالحا  لضد ذلك الحكم أو  يترتب عليو
نقيضو )قولو عن جهة النطق( أى النص )قولو بأف يرد الخ( الباء للتصوير ال 
لئلستقصاء أى وكأف يرد اإلجماع بخبلفو كما يقاؿ اليجوز للزوج تغسيل زوجتو 

ى على تغسيل الميتة لحرمة النظر اليها كاألجنبية فهذا مخالف لئلجماع السكوت
على فاطمة فإنو الينكر عليو أحد من الصحابة )قولو بينهما( أى الحكمين )قولو 
ذلك( أى ورود الشرع بالتفرقة )قولو أف يعتبر( أى المجتهد وىو الشافعى )قولو 
الطبلؽ( أى عدد الطبلؽ )قولو فى رؽ المرأة( أى  الرؽ الزوج وحريتو أى فعدة 

اف حرا طلقتاف وعدة الحرة ثبلثة أطهار ولزوجها األمة حيضتاف ولزوجها واف ك
وإف كاف عبدا  ثبلث تطليقات )قولو بينهما( أى الطبلؽ  والعدة )قولو فهذا( 
أى الجمع )قولو فاسد( أى فاسد اإلعتبار)قولو فى ذلك( أى ذلك العدد )قولو 
الطبلؽ بالرجاؿ( أى من حيث العدد )قولو والعدة بالنساء( أى من حيث العدد 
)قولو ويعرؼ( أى فساد اإلعتبار )قولو أف يعتبر الخ( بمعنى أنو أثبت حكما 
على وجو التخفيف بدليل يقتضى التغليظ )قولو كاعتبار العمد بالسهو( أى كما 
استدؿ الشافعى فى حل ذبيحة الشخص المسلم بدوف التسمية مطلقا. وعند 

ف مناسبة العمد التغليظ الحنفية التحل اذا كاف ترؾ التسمية عمدا وىذا فاسد أل
ومناسبة السهو التخفيف فبل يجوز تسويتهما )قولو فالضماف بالحد( أى ألف 
الضماف من حقوؽ اآلدمى مبنى على التغليظ والحد من حقوؽ اهلل مبنى على 
التخفيف )قولو والضماف بالحد( أى مثل أف يقوؿ المستدؿ الحنفى اليجب 

ما تلف فى يده وبعد القطع لوجود  على السارؽ ضماف الماؿ المسروؽ بعد
الشبهة كما اليجب الحد عند وجود الشبهة، فيقوؿ المعترض الشافعى ىذا 
قياس فاسد الوضع ألف الضماف لحق العبد وحقوؽ العباد مبنية على المشاحة 



وعدـ المسامحة فيناسب التغليظ، وحقوؽ اهلل فى الحدود مبنية على المسامحة 
كاعتبار العتق  بالرؽ( أى كاعتبار الحكم فى الحر فيناسب التخفيف )قولو  

بحكم الرقيق فإف الحرية تناسب التأكيد كاعتبار الحر بما فى الرقيق فى اسقاط 
القصاص بقتلو )قولو كاعتبار السهو( أى كاعتبار الكبلـ سهوا بالكبلـ عمدا فى  

ار الكبلـ كوف كل منهما يفسد الصبلة )قولو ما بنى على التغليظ الخ( أى كاعتب
عمدا بالكبلـ سهوا فى عدـ بطبلف الصبلة بهما )قولو كاعتبارالرؽ بالحرية( أى  
كاعتبار الرقيق بالحر فى اف كبل منهما لو ثبلث تطليقات )قولو ذلك( أى ما 
ذكر من اإلعتبارات المتضادة )قولو اختبلفهما( أى اإلعتبارين كالتخفيف 

ذلك( أى فساد الوضع )قولو على  والتغليظ فى شرع الحكم فيهما )قولو إف
 الفساد( أى فساد العلة

 
)فصل( والعاشر اف يعارضها ماىو اقوى منها من نص كتاب أو سنة أو      

اجماع، فيدؿ ذلك على فسادىا ألف ىذه األدلة مقطوع بصحتها فبليثبت 
 القياس معها.

------------------------ 
 ]قولو معها[ أى مع معارضتها

 
 وؿ فى تعارض العلتين()باب الق

إذا تعارضت العلتاف لم يخل إما اف  يكونا من اصل واحد او من اصلين.      
فإف كانتا من اصلين، وذلك مثل علتنا فى ايجاب النية والقياس على التيمم 
وعلتهم فى اسقاط النية والقياس على ازالة النجاسة، وجب اسقاط احداىما بما 

ترجيح احداىما على األخرى بما نذكره اف شاء اهلل ذكرناه من وجوه اإلفساد او 
تعالى. وإف كانتا من اصل واحد لم يخل إما اف تكوف احداىما داخلة فى 
األخرى او تتعدى احداىما الى ما التتعدى اليو األخرى، فإف كانت احداىما 
داخلة فى األخرى نظرت ؛  فإف اجمعوا على انو ليس لو اال علة واحدة، وذلك 

ف يعلل الشافعى رضى اهلل عنو البر بأنو مطعـو جنسى ويعلل المالكى بأنو مثل ا
< بالعلتين بل يصار الى اإلبطاؿ او 212مقتات مدخر لم يجز القوؿ >

الترجيح، وإف لم يجمعوا على اف لو علة واحدة مثل اف يعلل الشافعى رضى اهلل 
لم، ويعلل عنو فى مسئلة ظهار الذمى بأنو يصح طبلقو فصح ظهاره كالمس



الحنفى فى المسلم بأنو يصح تكفيره، فقد اختلف اصحابنا فيو على وجهين. 
فمنهم من قاؿ نقوؿ بالعلتين ألنهما اليتنافياف بل ىما متفقاف على اثبات حكم 
واحد. ومنهم من قاؿ النقوؿ بهما بل يصار الى الترجيح. واألوؿ اصح ألنو 

يتعدى وبعضها اليتعدى. وإف   يجوز اف يكوف للحكم علتاف وثبلثة وبعضها
كانت كل واحدة منهما تتعدى الى فروع التتعدى اليها األخرى، مثل اف يعلل 
الشافعى البر بأنو مطعـو جنس  ويعلل الحنفى بأنو مكيل جنس، فهاتاف 
مختلفتاف فى فروعهما فبل يمكن  القوؿ بهما فيكوف حكمهما حكم العلتين من 

 وإما اف ترجح احداىما على األخرى   اصلين، فإما اف يفسد احداىما
------------------------ 

)قولو لم يخل( أى تعارضهما )قولو وذلك( أى كونهما من أصلين )قولو فى 
ايجاب النية( أى فى الوضوء والغسل )قولو وعلتهم( أى الحنفية )قولو بما 

وذلك( أى  ذكرناه( أى كقلب المساواة ىنا )قولو أنو( أى الحكم المعلوؿ )قولو
اجماعهم على انو ليس لو اال علة واحدة )قولو الى االبطاؿ( أى بما ذكر من 
المفسدات. )قولو بأنو يصح تكفيره( أى فيصح ظهاره بخبلؼ الذمى فبل يصح 
تكفيره لعدـ صحة نيتو )قولو ألنهما اليتنافياف( أى إلمكاف الذمى من التكفير 

مو )قولو فهاتاف مختلفتاف الخ( أى ايضا بما عدا الصـو حاال وبو بعد اسبل
فالتفاح مثبل يتعدى اليو الطعم وال يتعدى اليو الكيل )قولو أف تفسد( أى بإحدى 

 المفسدات )قولو ترجح( أى بإحدى المرجحات اآلتية
 

 )باب القوؿ فى ترجيح احدى العلتين على األخرى(
بين علتين موجبتين واعلم اف الترجيح اليقع بين دليلين موجبين للعلم وال      

للعلم ألف العلم اليتزايد وإف كاف بعضو اقوى من بعض، وكذلك اليقع الترجيح 
بين دليل موجب للعلم او علة موجبة للعلم، وبين دليل او علة موجبة للظن لما 

< ولو رجح 213ذكرناه وألف المقتضى للظن اليبلغ رتبة  الموجب للعلم، >
 ما عليو فبلمعنى للترجيحبما رجح لكاف الموجب للعلم مقد

------------------------- 
)قولو اف الترجيح( أى تقوية أحد الدليلين )قولو دليلين موجبين للعلم( أى علم 
اليقين سواء كانا نقليين أو عقليين  كداؿ على حدوث العالم وداؿ على قدمو 

ذكرناه( أى من  )قولو ألف العلم اليتزايد( أى والمتناع التعارض بينهما )قولو لما



أف العلم اليتزايد )قولو ولو رجح( أى أحدىما )قولو لكاف الموجب الخ( أى 
النتفاء الظن عند القطع بالنقيض فبل تعارض )قولو فبل معنى للترجيح( أى إذ 

 الترجيح فيما فيو تعارض والتعارض بين الموجب للعلم والموجب للظن
 

ما الى الترجيح رجح احداىما على )فصل( ومتى تعارضت علتاف احتيج فيه     
األخرى بوجو من وجوه الترجيح، وذلك من وجوه: احدىا اف تكوف احداىما 
منتزعة من اصل مقطوع بو واألخرى من اصل غير مقطوع بو، فالمنتزعة من 
المقطوع بو اولى ألف اصلها اقوى. والثانى اف يكوف اصل احداىما مع اإلجماع 

تفصيل فيكوف اقوى مما اجمعوا عليو ولم يعرؼ عليو قد عرؼ دليلو على ال
دليلو على التفصيل، ألف ما عرؼ دليلو يمكن النظر فى معناه وترجيحو على 
غيره. والثالث اف يكوف اصل احداىما قد عرؼ بنطق األصل واصل األخرى 
بمفهـو او استنباط، فما عرؼ بالنطق اقوى والمنتزع منو اقوى. والرابع اف 

ىما عموما لم يخص واصل األخرى عمـو دخلو التخصيص، يكوف اصل احدا
فالمنتزع مما لم يدخلو التخصيص اولى ألف ما دخلو التخصيص اضعف ألف 
من الناس من قاؿ قد صار مجازا بدخوؿ التخصيص فيو. والخامس اف يكوف 
اصل احداىما قد نص على القياس عليو واصل األخرى لم ينص على القياس 

< والسادس اف يكوف اصل 214نص بالقياس عليو اقوى. >عليو، فما ورد ال
احداىما من جنس الفرع فقياسو عليو اولى على ما ليس من جنسو. والسابع اف 
تكوف احداىما مردودة الى اصل واألخرى الى اصوؿ، فما وردت الى اصوؿ 
اولى. ومن اصحابنا من قاؿ ىما سواء. واألوؿ اظهر ألف ما كثرت اصولو اقوى. 

امن اف تكوف احدى العلتين صفة ذاتية واألخرى صفة حكمية، فالحكمية والث
اولى. ومن اصحابنا من قاؿ الذاتية اولى ألنها اقوى. واألوؿ اصح ألف الحكم 
بالحكم اشبو، فهو بالداللة عليو اولى. والتاسع اف  تكوف احداىما منصوصا 

ولى ألف النص عليها واألخرى غير منصوص عليها، فالعلة المنصوص عليها ا
< والعاشر اف تكوف احداىما نفيا واألخرى اثباتا، 215اقوى من اإلستنباط. >

فاإلثبات اولى ألف النفى مختلف فى كونو علة، او تكوف احداىما صفة 
واألخرى اسما  فالصفة اولى ألف من الناس من قاؿ اإلسم اليجوز اف يكوف 

واألخرى اكثر اوصافا، فمن  علة. والحادى عشر اف تكوف احداىما اقل اوصافا
اصحابنا من قاؿ القليلة األوصاؼ اولى ألنها اسلم. ومنهم من قاؿ ماكثرت 



اوصافو اولى ألنها اكثر مشابهة لؤلصل. والثانى عشر اف تكوف احداىما اكثر 
فروعا من األخرى، فمن اصحابنا من قاؿ ماكثرت فروعو اولى ألنها اكثر فائدة. 

ء. والثالث عشر اف تكوف احداىما متعدية واألخرى ومنهم من قاؿ ىما سوا
واقفة، فالمتعدية اولى ألنها مجمع على صحتها والواقفة مختلف فى صحتها. 

< والرابع عشر اف تكوف احداىما تطرد وتنعكس واألخرى تطرد 216>
والتنعكس، فالتى تطرد وتنعكس اولى ألف العكس دليل على الصحة ببل خبلؼ 

على قوؿ األكثر. والخامس عشر اف تكوف احداىما تقتضى   والطرد ليس بدليل
احتياطا فى فرض واألخرى التقتضى اإلحتياط، فالتى تقتضى اإلحتياط اولى 
ألنها اسلم فى الموجب. والسادس عشر اف تكوف احداىما تقتضى الحظر 
واألخرى تقتضى اإلباحة فمن اصحابنا من قاؿ  ىما سواء.ومنهم من قاؿ التى 

< والسابع عشر اف تكوف احداىما 217الحظر اولى ألنها احوط. >تقتضى 
تقتضى النقل عن األصل الى شرع واألخرى تقتضى  البقاء على األصل، فالناقلة 
اولى. ومن اصحابنا من قاؿ المبقية اولى. واألوؿ اصح ألف الناقلة تفيد حكما 

و، او شرعيا. والثامن عشر اف تكوف احداىما توجب حدا واألخرى تسقط
احداىما توجب العتق واألخرى تسقطو، فمن الناس من قاؿ اف ذلك يرجح ألف 
الحد مبنى على الدرء والعتق على اإليقاع والتكميل. ومنهم من قاؿ انو اليرجح 
ألف ايجاب الحد واسقاطو والعتق والرؽ فى حكم الشرع سواء. والتاسع عشر 

قها، فما يوافقها العمـو اولى. اف تكوف احداىما يوافقها عمـو واألخرى اليواف
ومن الناس من قاؿ التى توجب التخصيص اولى. واألوؿ اصح ألف العمـو دليل 
بنفسو، فإذا انضم الى  القياس قواه. والعشروف اف يكوف مع احداىما قوؿ 
صحابى، فهو اولى ألف قوؿ الصحابى حجة فى قوؿ بعض العلماء، فإذا انضم 

 الى القياس قواه.
----------------------- 

)قولو علتاف( أى ظنيتاف )قولو من أصل مقطوع بو( أى كأف يكوف متواترا مجمعا 
عليو )قولو من أصل غير مقطوع بو( أى كأف يكوف خبر آحاد )قولو فالمنتزعة 
من المقطوع بو( المقطوع ىنا األصل ال العلة أما ىى فمظنونة فوقع الترجيح 

فيكوف( أى األصل الذى قد عرؼ دليلو )قولو  )قولو أولى( أى بالتقديم )قولو
بنطق األصل( أى بمنطوقو )قولو فما عرؼ بالنطق اقوى( أى مما عرؼ بالمفهـو 
واإلستنباط )قولو من الناس( أى وىم المعتزلة )قولو قد صار( أى ما دخلو 



التخصيص )قولو مجازا( أى والمجاز دوف الحقيقة فى الداللة )قولو أقوى( أى 
يرد النص بالقياس عليو )قولو أصل إحداىما الخ( أى واألصل اآلخر مما لم 

ليس من جنس الفرع )قولو فقياسو عليو أولى الخ( أى فقياسو على ما ىو من 
جنسو أولى من قياسو على  ما ليس من جنسو مثل قياس الشافعى ما دوف أرش 

وىو نصف الموضحة من الجروح التى ليس لها أرش مقدر كالدامية  على أرشها 
دية صاحبها فى تحمل العاقلة فيما اذا كانت الجناية خطأ مثبل أولى لكوف فرعو 
من جنس اصلو الذى ىو الجناية على البدف من قياس الحنفى ذلك على ضماف 
األمواؿ فى عدـ تحملها وانما كاف أولى ألف فرد الجنس بفرد الجنس  أشبو 

ى( أى فى التقديم ألف شهادة كل )قولو الى أصوؿ( أى بأف عللت بها )قولو أول
واحد من األصوؿ دليل على اعتبار تلك العلة )قولو ىما( أى العلة المردودة 
الى أصل والعلة المردودة الى أصوؿ )قولو سواء( أى الترجيح بينهما )قولو 
أقوى( أى مما قلت أصولو )قولو صفة ذاتية( أى صفة قائمة فى الذات  

ات الخمر )قولو حكمية( أى صفة ثبت تعلقها كاإلسكار فإنو وصف قائم بذ
بالذات شرعا كالنجاسة والحل والحرمة فإنها التعلم اال من الشرع )قولو ومن 
أصحابنا( ومنهم صاحب لب األصوؿ تبعا ألصلو )قولو أقوى( أى من الحكمية 
ألنها اليعرفها اال حملة الشرع كقياس النبيذ على الخمر لعلة اإلسكار فإنو أولى 

قياسو عليو لعلة النجاسة )قولو منصوص عليها( أى بكتاب او سنة )قولو  من
أقوى( أى  فى الداللة )قولو أولى( أى بناء على قاعدة: اذا تعارض المثبت 
والنافى قدـ المثبت )قولو علة( أى فى الحكم الثبوتى وأما فى الحكم العدمى 

جامدا )قولو أولى(  فمحل وفاؽ كما اف اإلثبات مطلقا كذاؾ )قولو اسما( أى
أى من اإلسم الجامد المسمى باسم اللقب )قولو ال يجوز اف يكوف علة( أى 
لعدـ اشتمالو على الحكمة التى يترتب عليها الحكم )قولو من قاؿ القليلة الخ( 
أى وعليو صاحب لب األصوؿ )قولو أسلم( أى لقلة اإلعتراض عليها فأقلها 

مشابهة لبلصل( أى مثل تعليل وجوب  أوصافا أقلها اعتراضا )قولو أكثر
القصاص بالقتل العمد العدواف لمكافئ لغير والد ويقوؿ الحنفى بالقتل العمد 
العدواف فقط  )قولو ما كثرت فروعو( أى بأف توجد فى أكثر جزئياتها )قولو أكثر 
فائدة( أى مما قلت فروعو كالطعم الذى ىو علة عندنا فى باب الربا فإنو 

بر مثبل قليلو وكثيره بخبلؼ الكيل الذى ىو علة عند الحنفية فبل موجود فى ال
يوجد فى قليلو فجوزوا بيع الحفنة منو بالحفنتين )قولو واقفة( أى قاصرة )قولو 



على صحتها( أى ألنها أفيد باإللحاؽ بها بخبلؼ القاصرة فانها التلحق بها 
فعندنا يجوز )قولو مختلف فى صحتها( أى بيننا وبين أصحاب أبى حنيفة 

التعليل بها كما مر ومن فوائده معرفة المناسبة فيكوف أدعى للقبوؿ من التعبد 
المحض )قولو تطرد وتنعكس( المطردة ىى التى استلـز وجودىا وجود الحكم 
والمنعكسة ىى التى استلـز عدمها عدـ الحكم )قولو أولى( أى من المطردة 

فقط ألنها أشد ضعفا لعدـ اطرادىا فقط وكذا المطردة فقط أولى من المنعكسة 
)قولو ألف العكس( أى والطرد معا )قولو على الصحة( أى صحة العلة )قولو 
والطرد( أى فقط )قولو ليس بدليل( أى بناء على اشتراط اإلنعكاس فى العلة 
)قولو على قوؿ األكثر( أى خبلفا ألبى بكر الصيرفى فإنو قاؿ طردىا يدؿ على 

و احتياطا( اإلحتياط ىو األخذ بأوثق الوجوه وطلب األحظ صحتها كما مر )قول
)قولو فى فرض( خص الفرض بالذكر ألنو محل احتياط اذ ال يحتاط فى الندب 
)قولو أولى( أى مما التقتضى اإلحتياط مثل تعليل نقض الوضوء بلمس المرأة 

تياط فقط سواء بشهوة أو بدونها فإنو أحوط من تعليلو باللمس بشهوة لعدـ اإلح
فيو للغرض وىو الطهارة )قولو اإلباحة( أى جواز الفعل، فدخل المكروه 
والمندوب والمباح )قولو ىما( أى المقتضيةللحظر والمقتضية لئلباحة )قولو 
سواء( أى لتساوى مرجحهما من أف اإلباحة اعتضدت باألصل العدمى وفى 

دة واعتناء الشارع الحظر اإلحتياط )قولو ألنها أحوط( أى ألف الحظر لدفع مفس
بو أشد )قولو النقل( أى نقل الحكم )قولو عن األصل( أى البراءة األصلية  
كاإلباحة )قولو الى شرع( أى حكم شرعى كالحرمة )قولو فالناقلة أولى( أى ألف 
فيها زيادة على األصل )قولو المبقية أولى( أى لؤلصل ألنها تعتضد بحكم العقل 

ه العلة )قولو تفيد حكما شرعيا( أى الذى لم يكن الذى يستقل بالنفى لوال ىذ
فى األصل )قولو ذلك( أى ما يوجب حدا أو عتقا )قولو يرجح( أى يرجح كل 
واحدة من األربع على مقابلها. وفى اللب األصح تقديم مسقط الحد لما فيو 
من اليسر الموافق لقولو تعالى " يريد اهلل بكم اليسر " ولخبر " ادرؤوا الحدود 

الشبهات " )قولو سواء( أى فبل أرجحية لشيء منها )قولو أولى( أى مما ال ب
يوافقها )قولو أولى( أى مما التوجب التخصيص ألنها عرفت ما لم يعرؼ العمـو 
فكانت كالمتعدية )قولو قواه( أى حتى يصير القياس بو قويا )قولو حجة( أى 

حجة قطعا )قولو قواه( على غيره ممن بعده وأما على اآلخرمن الصحابة فغير 
 أى حتى يصير القياس بو قويا



  
 )باب القوؿ فى االستحساف(

اإلستحساف المحكى عن ابى حنيفة رحمو اهلل ىو الحكم بما يستحسنو من      
غير دليل. واختلف المتأخروف من اصحابو فى معناه: فقاؿ بعضهم ىو 

عض الجملة تخصيص العلة بمعنى  يوجب التخصيص. وقاؿ بعضهم تخصيص ب
من الجملة بدليل يخصها. وقاؿ بعضهم ىو قوؿ بأقوى الدليلين، وقد يكوف 
ىذا الدليل اجماعا وقد يكوف نصا، وقد يكوف قياسا، وقد يكوف استدالال، 
فالنص مثل قولهم اف القياس اف اليثبت الخيار فى البيع ألنو غرر ولكن 

يجوز دخوؿ الحماـ اال استحسناه للخبر، واإلجماع مثل قولهم اف القياس ال
بأجرة معلومة ألنو انتفاع مكاف وال الجلوس فيو اال قدرا معلوما، ولكن 
استحسناه لبلجماع، والقياس مثل قولهم فيمن حلف انو اليصلى، اف القياس انو 

< ولكن استحسناه انو 219يحنث بالدخوؿ فى الصبلة ألنو اليسمى مصليا >
ألف ما دوف اكثر الركعة  اليعتد بو فهو بمنزلة اليحنث اال اف يأتى بأكثر الركعة 

ما لو لم يكبر . واإلستدالؿ مثل قولهم اف القياس اف من قاؿ اف فعلت كذا فأنا 
يهودى او نصرانى انو اليكوف حالفا ألنو لم يحلف باهلل تعالى، ولكن استحسنا 

ة انو يحنث بضرب من اإلستدالؿ، وىو اف الهاتك للحرمة بهذا القوؿ بمنزل
الهاتك لحرمة قولو واهلل، وىذا ايضا قياس اال انهم يزعموف اف ىذا اإلستدالؿ 
ويفرقوف بين القياس واالستدالؿ. فإف كاف اإلستحساف ىو الحكم بما يهجس 
فى نفسو ويستحسنو من غير دليل فهذا ظاىر الفساد ألف ذلك حكم بالهوى 

ما يقع فى النفس. واف  واتباع للشهوة واألحكاـ مأخوذة من ادلة الشرع  ال م
كاف اإلستحساف مايقولو اصحابو من انو تخصيص العلة، فقد مضى القوؿ فى 
ذلك ودللنا على فساده. واف كاف تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل 
يخصها او الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما الينكره احد، فيسقط الخبلؼ فى 

لتى يزعموف انها ادلة خصوا بها المسئلة ويحصل الخبلؼ فى أعياف األدلة ا
 <211الجملة او دليل اقوى من دليل. >

--------------------- 
)قولو بما يستحسنو[ أى يستحسنو المجتهد بعقلو )قولو تخصيص العلة الخ( 
وىو المعبر عنو بالنقض )قولو تخصيص العلة( أى علة القياس الجلى )قولو 

الكتاب أو السنة واإلجماع على بمعنى( أى بدليل يوجب تخصيصها من نص 



خبلؼ القياس الجلى )قولو بعض الجملة( أى جملة العلة )قولو بدليل يخصها( 
أى من قياس خفى أو نص أو اجماع جاء على خبلؼ الجلى وىذا بمعنى األوؿ 
)قولو ىو قوؿ بأقوى الدليلين( قريب من تفسير اللب فإنو عدوؿ من قياس الى 

فيو ألف أقوى الدليللين مقدـ على غيره قطعا )قولو قياس أقوى فهذا الخبلؼ 
ىذا الدليل( أى الدليل األقوى من القياس الجلى )قولو ألنو غرر(  أى وقد نهى 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن بيع الغرر. وألف شرط الخيار يخالف مقتضى 

ىى البد العقد وىو اللزـو )قولو قدرا معلوما( أى من الزماف ألف ذلك اجارة و 
لها من تعيين أجرة ومنفعتها )قولو استحسناه( أى جواز دخولو ببل أجرة معلومة 
وتعيين زماف الجلوس فيو )قولو بالدخوؿ فى الصبلة( أى بالتحـر بها اعتبارا فيو 
بالصـو )قولو اليحنث( أى بالتحـر بها )قولو بأكثر الركعة( المراد بأكثر الركعة 

السجدة )قولو اليعتد بو( اى ألف الصبلة عبارة عن الركعة بتمامها وتمامها ب
األركاف المختلفة فإذا لم يؤت بجميعها التسمى صبلة والركعة اشتملت على 
األركاف كلها وبعدىا تكرار بخبلؼ الصـو ألف اإلمساؾ ركن واحد )قولو فهو( 
أى الدخوؿ فى الصبلة )قولو للحرمة( أى الحاصلة بهذا القوؿ )قولو قياس( أى 
والمقيس عليو تحريم المباح )قولو واإلستدالؿ( أى بداللة النصوص وىو 
المسمى عندنا بمفهـو الموافقة )قولو فى نفسو( أى نفس المجتهد )قولو من 
غير دليل( أى شرعى )قولو فى ذلك( أى وىو المسمى عندنا بالنقض )قولو وإف  

)قولو أحد( أى  كاف( أى اإلستحساف )قولو فهذا( أى اإلستحساف بهذا المعنى
منا ومنهم )قولو ويحصل الخبلؼ الخ( وأما استحساف الشافعى التحليف 
بالمصحف فليس.فهو بمعناه اللغوى وىو عده حسنا لما قاـ عنده من أدلة 

 فقهية )قولو يزعموف( أى الحنفية )قولو الجملة( أى جملة العلة. 
 

 والقوؿ )باب القوؿ فى بياف األشياء قبل الشرع واستصحاب الحاؿ
 بأقل ما قيل وايجاب الدليل على الباقى(

واختلف اصحابنا فى األعياف المنتفع بها قبل ورود الشرع. فمنهم من قاؿ      
انها إلى الوقف اليقضى فيها بحظر والاباحة، وىو قوؿ ابى على الطبرى، وىو 
مذىب األشعرية.ومن اصحابنا من قاؿ ىو على اإلباحة، وىو قوؿ ابى العباس 
وأبى اسحق فإذا رأى شيئا جاز لو تملكو وتناولو، وىو قوؿ المعتزلة البصريين. 
ومنهم من قاؿ ىو على الحظر فبليحل لو اإلنتفاع بها والالتصرؼ فيها، وىو 



قوؿ ابى على بن أيى ىريرة، وىو قوؿ المعنزلة البغداديين. واألوؿ اصح ألنو لو  
ر او اباحة لما ورد الشرع فيها كاف العقل يوجب فى ىذه األعياف حكما من حظ

< بخبلؼ ذلك ولما جاز ورود الشرع باإلباحة مرة وبالحظر مرة 211>
 اخرى، دؿ على اف العقل اليوجب فى ذلك حظرا وال اباحة

-------------------- 
)قولو قبل ورود الشرع( أى قبل بعثة الرسوؿ. وأما بعدىا فأصل المنافع الحل 

و على الوقف( أى ىى موقوفة على ورود الشرع وأصل المضار الحظر )قول
)قولو اليقضى فيها بحظر وال اباحة( أى وال بغيرىما من األحكاـ الشرعية 
النتفاء الـز الحكم من ترتب الثواب والعقاب بقولو تعالى " وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسوال " )قولو ىو( أى المذكور من األعياف المنتفع بها )قولو على 

حة( أى ألف اهلل تعالى خلق العبد وما ينتفع بو حيث قاؿ تعالى " خلق لكم اإلبا
ما فى األرض جميعا " فلو لم يبح لو كاف خلقهما عبثا )قولو وأبى العباس( أى 
بن سريج )قولو وأبى إسحاؽ( وىو أبو اسحاؽ االسفرائينى )قولو شيئا( أى مما 

اإلنتفاع  باألعياف تصرؼ فى لم يملكو احد )قولو على الحظر( أى الحرمة ألف 
ملك الغير بغير اذف المالك فيحـر )قولو واألوؿ( وىو الوقف )قولو ىذه 
األعياف( أى المنتفع بها قبل ورود الشرع   )قولو بخبلؼ ذلك( أى ما يوجبو 

                                                                                                                                                                                                      العقل واقتضاه )قولو دؿ( أى جواز ورود الشرع باإلباحة مرة وبالحظر مرة أخرى                     
 

)فصل( واما استصحاب الحاؿ فضرباف: استصحاب حاؿ العقل      
استصحاب اإلجماع. فأما استصحاب حاؿ العقل  فهو الرجوع الى براءة الذمة و 

فى األصل، وذلك طريق يفزع اليو المجتهد عند عدـ ادلة الشرع، والينتقل 
عنها اال بدليل شرعى ينقلو عنو ؛ فإف وجد دليبل من أدلة الشرع انتقل عنو 

ىذه الحاؿ انما  سواء كاف الدليل نطقا او مفهوما او نصا او ظاىرا، ألف
استصحبها لعدـ دليل شرعى فأى دليل ظهر من جهة الشرع حـر عليو  

 استصحاب الحاؿ بعده 
----------------------- 

)قولو استصحاب الحاؿ( أى ألمر وجودى أو عدمى عقلى أو شرعى. وىو 
ؿ ثبوت أمر فى زماف ثاف لثبوتو فى الزماف األوؿ لفقد تغيير ما فى الثانى من األو 

)قولو استصحاب حاؿ العقل( وىو نفى ما نفاه العقل ولم يثبتو الشرع كصـو 



رجب )قولو براءة الذمة( أى من التكاليف الشرعية وىو المسمى باستصحاب 
العدـ األصلى)قولو أو نصا( أى اليحتمل غيره )قولو ظاىرا( أى يحتمل التأويل 

 )قولو بعده( أى بعد ظهور الدليل من جهة الشرع
 
)فصل( والضرب الثانى استصحاب حاؿ اإلجماع، وذلك مثل اف يقوؿ      

الشافعى رضى اهلل عنو فى المتيمم اذا رأى الماء فى اثناء صبلتو انو يمضى فيها 
ألنهم اجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صبلتو، فيجب اف تستصحب ىذه 

اختلف  < رؤية الماء حتى يقـو دليل ينقلو عنو، فهذا212الحاؿ بعد >
اصحابنا فيو: فمنهم من قاؿ اف ذلك دليل وىو قوؿ ابى بكر الصيرفى من 
اصحابنا ومنهم من قاؿ اف ذلك ليس بدليل، وىو الصحيح ألف الدليل ىو 
اإلجماع، واالجماع انما حصل قبل رؤية الماء واذا رأى الماء فقد زاؿ اإلجماع 

غير علة تجمع  فبليجوز اف يستصحب حكم اإلجماع فى موضع الخبلؼ من
 بينهما         

----------------------- 
)قولو استصحاب حاؿ اإلجماع( أى استصحاب الصورة التى وقع فيها اإلجماع 
فيما اذا أجمع على حكم فى حاؿ ثم اختلف فيو فى حاؿ آخر فبل يحتج 
باستصحاب ذلك الحاؿ فى ىذا الحاؿ )قولو فى المتيمم( أى لفقد الماء )قولو 

ب اف تستصحب الخ( فهذا أيضا من فروع قاعدة: يغتفر فى الدواـ فيج
مااليغتفر فى اإلبتداء. )قولو دليل( أى على أف الرؤية قاطعة )قولو عنو( أى عن 
اإلستصحاب )قولو من قاؿ( أى كاإلماـ المزنى واإلماـ أبى ثور )قولو ىو 

أى بين حكم  اإلجماع( أى السابق على انعقاد صبلة المتيمم )قولو بينهما(
 اإلجماع وموضع الخبلؼ

 
)فصل( فأما القوؿ بأقل ماقيل فهو اف يختلف الناس فى حادثة على قولين      

او ثبلثة قضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، 
وذلك مثل اختبلفهم فى دية اليهودى والنصرانى ؛ فمنهم من قاؿ تجب فيو  

اؿ تجب فيو نصف دية مسلم. ومنهم من قاؿ تجب فيو دية مسلم. ومنهم من ق
ثلث دية مسلم. فهذا اإلستدالؿ بو من وجهين: احدىما من جهة استصحاب 

< براءة الذمة، وىو اف يقوؿ األصل براءة الذمة اال فيما دؿ 213الحاؿ فى >



الدليل عليو من جهة الشرع، وقد دؿ الدليل على  اشتغاؿ ذمتو بثلث الدية  
جماع وما زاد عليو باؽ على براءة الذمة. والثانى اف يقوؿ ىذا القوؿ وىو اإل

متيقن وما زاد مشكوؾ فيو، فبليجوز ايجابو بالشك. فهذا اليصح ألنو اليجوز 
 ايجاب الزيادة بالشك، فبليجوز ايضا اسقاط الزيادة بالشك  

---------------------- 
قل ما قيل من أقواؿ العلماء حيث )قولو وأما القوؿ بأقل ما قيل( أى التمسك بأ

ال دليل سواه حق ألنو تمسك بما أجمع عليو على أف األصل عدـ وجوب ما 
زاد عليو. فإف دؿ دليل من نص او كتاب على وجوب األكثر أخذ بو  كغسبلت 
ولوغ الكلب قيل انها ثبلث وقيل إنها سبع فأخذ بسبع لخبر النبى صلى اهلل 

دكم اذا ولغ الكلب اف يغسل سبع مرات احداىن عليو وسلم " طهور إناء اح
بالتراب " )قولو فهو( أى القوؿ بأقل ما قيل )قولو فى دية اليهودى والنصرانى( 
أى بخبلؼ المجوسى الذمى فديتو ثلثا عشر دية المسلم )قولو بو( أى بالقوؿ 
بأقل ما قيل. )قولو فى براءة الذمة( أى التى تقتضى عدـ الوجوب )قولو أف 

وؿ( أى المستدؿ )قولو عليو( أى على وجوبو )قولو ذمتو( أى ذمة القاتل يق
)قولو وىو اإلجماع( أى ألف كل قوؿ من األقواؿ الثبلثة يوجب ثلث الدية فإف 
ايجاب األكثر من الدية الكاملة أو نصفها يستلـز إيجاب األقل )قولو باؽ على 

جابو( أى إيجاب ما زاد على براءة الذمة( أى إذ األصل عدـ وجوبو )قولو اي
عليو )قولو فهذا( أى استصحاب الحاؿ فى براءة الذمة )قولو ما زاد( أى من 

 النصف والكل )قولو مشكوؾ فيو( أى ألنو لم يقم عليو دليل 
 

)فصل( واما النافى للحكم فهو كالمثبت فى وجوب الدليل عليو ومن      
س من قاؿ اف كاف ذلك فى اصحابنا من قاؿ النافى الدليل  عليو ومن  النا

العقليات فعليو الدليل، واف كاف فى الشرعيات لم  يكن عليو دليل .والدليل 
على ماقلناه ىو  اف القطع بالنفى اليعلم اال عن دليل كما اف  القطع باإلثبات 

 < اال عن دليل، وكما اليقبل اإلثبات اال بدليل فكذلك  النفى214اليعلم >
------------------------- 

)قولو كالمثبت الخ( أى اذا لم يعلم النفى ضرورة ألف غير الضرورى قد يشتبو 
فيطلب دليلو لينظر فيو ىل ىو صحيح أو ال بخبلؼ الضرورى فإنو اليشتبو 
اشتباىا يحوج الى الدليل )قولو النافى ال دليل فيو( أى اليجب الدليل عليو ألف 



لى دليل فمن نفى الحكم لو أف ينفى األصل فى األشياء النفى وىو غير محتاج ا
باإلستصحاب )قولو ذلك( أى نفى الحكم )قولو على ما قلناه( أى من أف 
النافى كالمثبت فى وجوب  الدليل )قولو ىو أف القطع الخ( أى واف حكم كوف 
الشيء حبلال مثبل حكم من أحكاـ الدين كاإلثبات واألحكاـ التثبت اال بدليلها 

 ( أى يقتضى النفى)قولو اال عن دليل
 

 )باب فى بياف ترتيب استعماؿ األدلة واستخراجها(
واعلم انو اذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليو طلبها فى النصوص والظواىر      

فى منطوقها ومفهومها وفى افعاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وإقراره وفى 
يو قضى بو. واف اجماع علماء األمصار. فإف وجد فى شيء من ذلك ما يدؿ عل

لم يجد طلبو فى األصوؿ والقياس عليها، وبدأ فى طلب العلة بالنص. فإف وجد 
التعليل منصوصا عليو عمل بو. واف لم يجد المنصوص عليو يسلم ضم  اليو  
غيره من األوصاؼ التى دؿ الدليل عليها. فإف لم  يجد فى النص عدؿ الى 

،  فإف لم يجد فى ذلك نظر فى األ وصاؼ المؤثرة فى األصوؿ من ذلك المفهـو
الحكم واختبرىا منفردة، فما سلم منها منفردا  او مجتمعا علق الحكم عليو. 
وإف لم يجد علل باألشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه. فإف لم يجد علل 
باألشبو واف كاف ممن يرى مجرد الشبو وإف لم تسلم لو علة فى األصل علم اف 

األصل اليتعداه. فإف لم يجد فى الحادثة دليبل يدلو عليها  الحكم مقصور على
< أبقاه على حكم األصل فى 215من جهة الشرع النصا وال استنباطا >

 العقل على ما قدمناه.            
----------------------- 

)قولو نازلة( أى مسئلة حادثة )قولو عليو( أى المستدؿ )قولو فإف وجد( أى 
 المستدؿ 

و عليو( أى على حكم تلك النازلة )قولو بو( أى بما يدؿ عليو )قولو طلبو( )قول
أى طلب المستدؿ حكم تلك النازلة )قولو عليها( أى على عليتها )قولو فإف لم 
( أى وصف العلة المفهـو )قولو األوصاؼ  يجد( أى العلة )قولو الى المفهـو

نتفى )قولو وإف لم يجد( المؤثرة( أى التى اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت ا
أى األوصاؼ المؤثرة )قولو باألشباه( اى العلل المشبهة )قولو الدالة على 
الحكم( أى ال المقتضية لو )قولو على ما قدمناه( أى فى فصل قياس الداللة 



)قولو باألشبو( أى بأشبو الوصفين الذى اليزوؿ الحكم بزوالو وال يدؿ على 
لى الفرع المطلوب حكمو )قولو أبقاه( أى المذكور الحكم )قولو اليتعداه( أى ا

من الحادثة )قولو على حكم األصل( أى استصحاب العدـ األصلى  )قولو على 
 ما قدمناه( أى فى فصل استصحاب الحاؿ 

 
 )القوؿ فى التقليد(

 )باب بياف مايسوغ فيو التقليد وما اليسوغ ومن يسوغ لو  
 التقليد ومن اليسوغ(

األدلة التى يرجع اليها المجتهد فى معرفة الحكم، وبقى الكبلـ فى قد بينا      
بياف مايرجع اليو العامل فى العمل وىو التقليد. وجملتو اف التقليد قبوؿ القوؿ 
من غير دليل. واألحكاـ على ضربين: عقلى وشرعى. فأما العقلى فبليجوز فيو 

 عليو وسلم وغير ذلك التقليد كمعرفة الصانع وصفاتو ومعرفة الرسوؿ صلى اهلل
من  األحكاـ العقلية. وحكى عن عبيد  اهلل بن الحسن العنبرى انو قاؿ يجوز 
التقليد فى اصوؿ الدين، وىذا خطأ لقوؿ اهلل تعالى: " انا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارىم مقتدوف " فذـ قوما اتبعوا آباءىم فى الدين، فدؿ على اف ذلك 

طريق ىذه األحكاـ العقل، والناس كلهم يشتركوف فى  < ألف216اليجوز >
 العقل فبلمعنى للتقليد فيو

--------------------- 
)قولو وجملتو( أى جملة الكبلـ فى ما ذكر )قولو التقليد( ىو لغة وضع الشيء 
فى العنق مع اإلحاطة فيو )قولو أف التقليد قبوؿ الخ( أى اصطبلحا )قولو قبوؿ 

غير  وخرج بو اخذ قوؿ اليختص بالغير كالمعلـو من الدين القوؿ( أى قوؿ ال
بالضرورة )قولو من غير دليل( أى من غير معرفة دليلو على وجو اإلستنباط 
فخرج اإلجتهاد ألنو معرفة الدليل على وجو اإلستنباط و دخل فيو قبولو مع 

بل يجوز دليلو ال على وجو اإلستنباط )قولو فأما العقلى( أى اإلعتقادى )قولو ف
الخ( أى فيجب النظر فيو ألف المطلوب فيو اليقين واليقين مع التقليد )قولو 
الصانع( أى صانع كل شيء )قولو يجوز الخ( أى اكتفاء بالعقد الجاـز )قولو فى 
أصوؿ الدين( ىو علم يبجث فيو عما يجب اعتقاده)قولو لقولو تعالى " إنا الخ( 

و اال اهلل " فقد أمر بالعلم دوف التقليد وقيس أى ولقولو تعالى " واعلم انو ال ال



بالوحدانية غيرىا)قولو فدؿ( أى ذمهم )قولو اف ذلك( أى التقليد فى أصوؿ 
 الدين )قولو العقل( أى والنظر                                                                                             

 
ضرب يعلم ضرورة من دين رسوؿ اهلل    ضرباف:)فصل( وأما الشرعى ف 

كالصلوات الخمس والزكوات وصـو رمضاف والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر 
وما اشبو ذلك. فهذا اليجوزالتقليد فيو ألف الناس كلهم يشتركوف فى ادراكو 
والعلم بو، فبل معنى للتقليد فيو. وضرب ال يعلم اال بالنظر واإلستدالؿ كفروع 

ت والمعامبلت والفروج والمناكحات وغير ذلك من األحكاـ، فهذا يسوغ العبادا
فيو التقليد. وحكى عن ابى على الجبائى انو قاؿ اف كاف ذلك مما يسوغ فيو 
اإلجتهاد جاز، واف كاف مما اليجوز فيو اإلجتهاد لم يجز. والدليل على ما قلناه 

" وألنا لو منعنا التقليد فيو قولو تعالى: " فاسئلوا اىل الذكر اف كنتم التعلموف 
الحتاج كل احد اف يتعلم ذلك، وفى ايجاب ذلك قطع عن المعاش وىبلؾ 

 <217الحرث والزرع فوجب اف يسقط >
------------------------ 

)قولو ضرب يعلم ضرورة الخ( أى بأف ال يتوقف علمو على نظر واستدالؿ 
للتشكيك )قولو وما أشبو ويشترؾ فى معرفتو الخواص والعواـ من غير قبوؿ 

ذلك( أى مما يعلم من الدين بالضرورة )قولو فهذا( أى ىذا الضرب )قولو من 
األحكاـ( أى النظرية )قولو يسوغ فيو التقليد( أى بل يجب لمن لم يبلغ درجة 
اإلجتهاد )قولو أبى على الجبائى( أى المعتزلى )قولو جاز( أى التقليد فيو )قولو 

ى من األمور التى طريقها القطع ال اإلكتساب )قولو والدليل مما اليجوز الخ( أ
على ما قلناه الخ( وأما ما قاؿ لو األممة أصحاب المذاىب من منع التقليد إف 
صح فإنما ىو لحث أصحابهم على النظر فى أقوالهم والبحث عن مأخذىم 

مة فى جميع ليتثبتوا فى أمرىا تماـ التثبت )قولو إف كنتم ال تعلموف( أى فإنها عا
من ال يعلم العلم )قولو على ما قلناه( أى جواز التقليد فى غير ما يعلم من 
الدين بالضرورة)قولو فيو( أى فى ىذا الضرب الذى اليعلم اال بالنظر 
واإلستدالؿ )قولو ذلك( أى ذلك الضرب )قولو اف يسقط( أى القوؿ بمنع 

 التقليد فيو
 



د فهو العامى وىو الذى اليعرؼ طرؽ وأما من يسوغ لو التقلي )فصل(     
األحكاـ الشرعية. فيجوز لو اف يقلد عالما ويعمل بقولو. وقاؿ بعض الناس 
اليجوز حتى  يعرؼ علة الحكم. والدليل على ما قلناه ىو أنا لوألزمناه معرفة 
العلة أدى الى ماذكرناه من اإلنقطاع عن المعيشة، وفى ذلك خراب الدنيا 

 فوجب اف اليجب.
----------------------- 

)قولو وأما من الخ( أى ممن ليس مجتهدا مطلقا )قولو فهو العامى( أى وكذا 
العالم الذى لم يبلغ رتبة اإلجتهاد مطلقا )قولو فيجوز الخ( أى بل يجب عليو 
وإف كاف مجتهدا فى بعض المسائل )قولو عالما( أى ولو ميتا لقوؿ الشافعى 

ب التموت بموت أربابها " )قولو اليجوز الخ( أى ألف رحمو اهلل تعالى " المذاى
القوؿ بوجوب التقليد مطلقا يؤدى الى وجوب اتباع الخطأ لجواز الخطأ عليهم 
)قولو علة الحكم( أى ومستنده )قولو على ما قلناه( أى من أنو  يجوز للعامى 

 تقليد عالم )قولو أدى( أى إلزامو
 

؛ فإف كاف الوقت واسعا يمكنو اإلجتهاد لزمو )فصل( وأما العالم فينظر فيو      
طلب الحكم باإلجتهاد. ومن الناس من قاؿ يجوز لو تقليد العالم، وىو قوؿ 
أحمد واسحق وسفياف الثورى. وقاؿ محمد بن الحسن يجوز لو تقليد من ىو 
اعلم منو، وال يجوز لو تقليد مثلو. ومن الناس من قاؿ إف كاف فى حادثة نزلت 

اف يقلد ليعمل بو، واف كاف فى حادثة نزلت بغيره لم يجز اف يقلد  بو جاز لو
<  فالدليل على ما قلناه ىو اف معو آلة يتوصل بها 218ليحكم بو او يفتى >

 الى الحكم المطلوب، فبليجوز لو تقليد غيره كما قلنا فى العقليات
---------------------  

أى فيحـر عليو التقليد لتمكنو من )قولو العالم( أى المجتهد)قولو لزمو الخ( 
اإلجتهاد الذى ىو أصل للتقليد وال يجوز العدوؿ عن األصل الممكن الى بدلو 
)قولو يجوز لو الخ( أى لعدـ علمو حينئذ  والمعتبر الظن وىو حاصل باجتهاد 
غيره )قولو محمد بن حسن( ىو أبو عبد اهلل محمد بن حسن الشيبانى ولد سنة 

ىػ )قولو تقليد من ىو أعلم منو( أى لرجحانو عليو  189ة ىػ وتوفى سن 132
)قولو تقليد مثلو أى وكذا دونو باألولى )قولو ومن الناس( أى وىم أىل العراؽ 
)قولو وإف كاف( أى الحكم )قولو ليعمل بو( أى فى حق نفسو خاصة )قولو 



ـز ليحكم بو( أى بالحكم الذى قلده فيو )قولو على ما قلناه( أى من أنو ل
 اإلجتهاد

 
)فصل( واف كاف قد ضاؽ عليو الوقت وخشى فوت العبادة اف اشتغل      

باإلجتهاد ففيو وجهاف: احدىما اليجوز، وىو قوؿ ابى اسحق. والثانى يجوز، 
وىو قوؿ ابى العباس. واألوؿ اصح ألف معو آلة يتوصل بها الى اإلجتهاد، 

 فأشبو اذا كاف الوقت واسعا.
----------------------- 

)قولو يجوز( أى لو التقليد )قولو أبى العباس( أى بن سريج )قولو فأشبو( أى ىذا 
 اإلجتهاد عند الضيق

 
 )باب صفة المفتى و المستفتى(

وينبغى اف يكوف المفتى عارفا بطرؽ األحكاـ  وىى الكتاب، والذى يجب      
ما فيو من اف يعرؼ من ذلك ما يتعلق بذكر األحكاـ والحبلؿ والحراـ دوف 

القصص واألمثاؿ والمواعظ واألخبار. ويحيط بالسنن المروية عن رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم فى بياف األحكاـ ويعرؼ الطرؽ التى يعرؼ بها مايحتاج 
اليو من الكتاب والسنة من احكاـ الخطاب وموارد الكبلـ ومصادره من الحقيقة 

والمطلق والمقيد والمنطوؽ والمجاز والعاـ والخاص والمجمل والمفصل 
. ويعرؼ من اللغة والنحو مايعرؼ بو مراد اهلل تعالى ومراد رسولو صلى  والمفهـو

< خطابهما. ويعرؼ احكاـ افعاؿ رسوؿ اهلل صلى 219اهلل عليو وسلم فى >
اهلل عليو وسلم وماتقتضيو. ويعرؼ الناسخ من ذلك من المنسوخ واحكاـ النسخ 

اع السلف وخبلفهم ويعرؼ مايعتد بو من ذلك وما ومايتعلق بو. ويعرؼ اجم
اليعتد بو. ويعرؼ القياس واإلجتهاد واألصوؿ التى يجوز تعليلها وما اليجوز 
واألوصاؼ النى يجوز اف يعلل بها ومااليجوز وكيفية انتزاع العلل. ويعرؼ ترتيب 
 األدلة بعضها على بعض وتقديم األولى منها ووجوه الترجيح. ويجب اف يكوف

 ثقة مأمونا اليتساىل فى امر الدين
---------------------- 

 )قولو وينبغى( أى يجب كما أقوؿ فى الثمرات الحاجينية:
 وينبغى األغلب للمندوب<>وربما يطلق للوجوب



)قولو المفتى( أى العالم الفقيو المجتهد )قولو عارفا( أى معرفة متوسطة )قولو 
قلب )قولو ما يتعلق بذكر األحكاـ( أى الكتاب( أى وإف لم يحفظو على ظهر 

بداللتو عليها )قولو دوف ما فيو من القصص الخ( أى مما التعلق لو باألحكاـ 
فبل تلزمو معرفتو )قولو ويحيط( أى إحاطة متوسطة )قولو من أحكاـ الخ( بياف 
للطرؽ )قولو ويعرؼ من اللغة الخ( أى بحيث يميز العبارة الصحيحة من 

حة من المرجوحة. ومثل النحوالصرؼ والمعانى والبياف )قولو الفاسدة والراج
أحكاـ أفعاؿ الخ( أى من وجوب وغيره )قولو وما تقتضيو( أى من تخصيص 
لعمـو أوبياف لمجمل أو غير ذلك )قولو وما يتعلق بو( أى من شروط وغيرىا مما 

راـ مر فى باب النسخ )قولو ويعرؼ إجماع السلف الخ( أى لئبل يخرقو ألنو ح
)قولو واألصوؿ( أى المقيس عليها )قولو وما اليجوز( أى التعليل بها )قولو 

 وتقديم األعلى منها( أى على األدنى
 

)فصل( ويجب عليو اف يفتى من استفتاه ويعلم من طلب منو التعليم، فإف      
لم  يكن فى اإلقليم الذى ىو فيو غيره يتعين عليو التعليم والفتيا، واف كاف ىناؾ 
غيره لم يتعين عليو بل كاف ذلك من  فروض الكفاية، اذا قاـ بو بعضهم سقط 
الفرض عن الباقين. ويجب اف يبين الجواب، فإف كاف الذى نزلت بو النازلة 
حاضرا وعرؼ منو النازلة على جهتها جاز اف يجيب على حسب ماعلم من حاؿ 

ل الجواب وبين، المسئلة، واف لم  يكن  حاضرا واحتملت المسئلة تفصيبل فص
< واف لم يعرؼ المستفتى  لساف المفتى قبل فيو ترجمة عدؿ. واف 221>

اجتهد فى حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة اخرى فهل يجب 
عليو اعادة االجتهاد اـ ال ؟ فيو وجهاف: من اصحابنا من قاؿ يفتى باإلحتهاد 

 تهاد. واألوؿ اصح األوؿ. ومنهم من  قاؿ يحتاج اف يجدد اإلج
--------------------- 

)قولو عليو( أى على المفتى )قولو أف يفتى الخ( أى ألنو قائم مقاـ النبى صلى 
اهلل عليع وسلم لقولو  صلى اهلل عليو وسلم " العلماء ورثة األنبياء " فوجب 

رضا التبليغ قالو الشاطبى )قولو فيو( أى فى ىذا اإلقليم )قولو يتعين( أى صار ف
عينيا عليو )قولو ىناؾ( أى فى إقليم ىو فيو )قولو غيره( أى ممن يتأىل لئلفتاء 
)قولو ذلك( أى اإلفتاء والتعليم )قولو بعضهم( أى بعض أىل االجتهاد )قولو 
وبين( أى تبيينا يزوؿ بو اإلشكاؿ. )قولو لساف المفتى( أى لغتو )قولو فيو( أى 



الحادثة الخ( أى ولم يذكر الدليل  فى جواب المفتى  )قولو ثم نزلت تلك
األوؿ. وأما اذا ذكره فبليحتاج الى اإلعادة قطعا اذ الحاجة  اليو )قولو فيو( أى 
فى جواب ىذا اإلستفهاـ )قولو يفتى الخ( أى بناء على قوة الظن السابق )قولو 
يحتاج الخ( أى ألنو لو أفتى باألوؿ وقد نسى دليلو لكاف اخذا بشيء من غير 

 وذلك غير جائز         دليل
 

)فصل( واما المستفتى فبل يجوز اف يستفتى من  شاء على اإلطبلؽ ألنو      
ربما استفتى من اليعرؼ الفقو، بل يجب اف يتعرؼ حاؿ الفقيو فى الفقو 
واألمانة، ويكفيو فى معرفة ذلك خبر العدؿ الواحد. فإذا عرؼ انو فقيو نظر، 

ىناؾ غيره فهل يجب عليو اإلجتهاد ؟ فيو فإف كاف وحده قلده، واف كاف 
وجهاف: من  اصحابنا من قاؿ يقلد من شاء منهم. وقاؿ ابو العباس والقفاؿ 
يلزمو اإلجتهاد فى اعياف المفتين، فيقلد اعلمهم واورعهم. واألوؿ اصح ألف 
 الذى يجب عليو اف يرحع  الى قوؿ عالم  ثقة، وقد فعل ذلك فيجب اف يكفيو 

------------------------ 
)قولو غيره( أى من المجتهدين )قولو اإلجتهاد( لعل المراد بو ىنا الترجيح )قولو 
يقلد الخ( أى ببل بحث عن األرجح منهم ألف الجميع أىل )قولو يلزمو الخ( أى 
ألف أقواؿ المجتهدين فى حق المقلد بمنزلة األدلة فى حق المجتهد، فكما 

كذلك يجب األخذ بالراجح من األقواؿ  )فيقلد يجب األخذ بالراجح من األدلة  
الخ( وعلى ىذا القوؿ فبل يجوز تقليد المفضوؿ مع وجود األفضل )قولو عليو( 

 أى المستفتى )قولو ذلك( أى الرجوع الى قوؿ عالم ثقة 
 

)فصل( فإف استفتى رجلين نظرت ؛ فإف اتفقا فى الجواب عمل بما قاال      
احدىما بالحظر واآلخر باإلباحة فاختلف اصحابنا < اختلفا فأفتاه 221واف >

فيو على ثبلثة اوجو: منهم من قاؿ يأخذ بما شاء منهما. ومنهم من  قاؿ يجتهد 
فيمن يأخذ بقولو منهما. ومنهم من قاؿ يأخذ بأغلظ الجوابين ألف الحق ثقيل. 

ص والصحيح ىو األوؿ ألنا قد بينا انو  اليلزمو اإلجتهاد والحق ايضا اليخت
بأغلظ الجوابين بل قد يكوف الحق فى األخف كيف وقد قاؿ اهلل تعالى: " يريد 
اهلل بكم اليسر واليريد   بكم العسر " وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: " 

 بعثت بالحنيفية السهلة ولم ابعث بالرىبانية المبتدعة " 



----------------------- 
)قولو يأخذ بما شاء( أى سواء كاف باألخف  )قولو فيو( أى فى اختبلؼ الرجلين

أـ باألغلظ بقوؿ الفاضل أـ بقوؿ المفضوؿ)قولو يجتهد الخ( أى فيأخذ بفتوى 
األعلم واألورع )قولو بأغلظ الجوابين( أى ألنو أكثر ثوابا وأحوط )قولو 
اإلجتهاد( أى الترجيح )قولو وقاؿ رسوؿ اهلل الخ( أى ولخبر " يسروا والتعسروا 

 ولو الحنيفية( أى الملة اإلبراىيمية المائلة الى الحق " )ق
 

 ()القوؿ فى االجتهاد()
)باب القوؿ فى اقواؿ المجتهدين  واف الحق منهما فى واحد او كل مجتهد 

 مصيب(
اإلجتهاد فى عرؼ الفقهاء استفراغ الوسع وبذؿ المجهود فى طلب الحكم      

ا العقلى فهو كحدوث العالم الشرعى. واألحكاـ ضرباف: عقلى وشرعى. فأم
واثبات الصانع واثبات النبوة وغير ذلك من اصوؿ الديانات. والحق فى ىذه 
المسائل فى واحد وما عداه باطل. وحكى عن عبيد  اهلل بن الحسن العنبرى انو 
قاؿ كل مجتهد فى األصوؿ مصيب. ومن الناس من حمل ىذا القوؿ منو على 

الديانات التى يختلف فيها اىل القبلة ويرجع  < فى اصوؿ222انو إنما اراد >
المخالفوف فيها الى آيات وآثار محتملة للتأويل، كالرؤية وخلق األفعاؿ 
والتجسيم وما أشبو ذلك، دوف مايرجع الى اإلختبلؼ بين المسلمين وغيرىم 
من اىل األدياف. والدليل على فساد قولو ىو اف ىذه األقواؿ المخالفة للحق 

م ونفى الصفات اليجوز ورود الشرع بها، فبل يجوز اف يكوف من التجسي
 المخالف فيها مصيبا، كالقوؿ بالتثليث وتكذيب الرسل 

--------------------- 
)قولو استفراغ الوسع الخ( أى استقصاء الطاقة فى نظر األدلة بحيث تحس 

ظن النفس بالعجز عن المزيد )قولو فى طلب الحكم الشرعى( أى فى تحصيل ال
بالحكم الشرعى )قولو عقلى( أى وىو ما اليتوقف على سمع )قولو والحق الخ( 
أى والمخطئ فيها آثم )قولو فى واحد( أى وىو الذى صادؼ الحق )قولو وما 
عداه باطل( أى اذ اليمكن اجتماع النقيضين فى نفس األمر )قولو كل مجتهد 

)قولو أىل القبلة( أى  الخ( و فيو مع خرقو اإلجماع تصويب لضبلالت الفبلسفة
المسلموف )قولو كالرؤية( أى رؤية اهلل )قولو وخلق األفعاؿ( أى أفعاؿ عباده 



اإلختيارية )قولو والتجسيم( أى تجسيم اهلل تعالى )قولو دوف ما يرجع الخ( أى  
كالتثليث. ودوف كفريات الفبلسفة ايضا )قولو ونفى الصفات( أى صفاتو تعالى 

ثماف ثابتة عند أىل السنة )قولو كالقوؿ بالتثليث( أى   الذاتية كالحياة وىى
 كالقوؿ بأف اهلل ثالث ثبلثة  

 
)فصل( واما الشرعية فضرباف: ضرب يسوغ فيو اإلجتهاد، وضرب اليسوغ      

فيو االجتهاد. فأما مااليسوغ فيو اإلجتهاد فعلى ضربين: احدىما ماعلم من دين 
كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة   الرسوؿ صلى اهلل  عليو وسلم  ضرورة،

وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وغيرذلك. فمن خالف فى شيء من ذلك 
بعد العلم فهو كافر ألف ذلك معلـو من دين اهلل تعالى ضرورة، فمن  خالف فيو 
فقد كذب اهلل تعالى ورسولو صلى اهلل عليو وسلم فى خبرىما، فحكم بكفره. 

م من دين الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ضرورة، كاألحكاـ التى والثانى مالم يعل
تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء األعصار، ولكنها لم نعلم من دين الرسوؿ صلى 
اهلل عليو وسلم ضرورة، فالحق من ذلك واحد وىو ما اجمع  الناس عليو. فمن 

و < فى شيء من ذلك بعد العلم بو فهو فاسق. وأما مايسوغ في223خالف >
اإلجتهاد وىو المسائل التى اختلف فيها فقهاء األمصار على قولين واكثر فقد 
اختلف اصحابنا فيو ؛ فمنهم من قاؿ الحق من ذلك فى واحد وما عداه باطل 
اال  اف اإلثم موضوع عن المخطئ فيو. وذكر ىذا القائل اف ىذا مذىب 

ن قاؿ فيو  قوالف: الشافعى رحمو اهلل تعالى ال قوؿ لو غيره. ومن اصحابنا م
احدىما ماقلناه. والثانى اف كل مجتهد مصيب، وىو ظاىر قوؿ مالك رحمو اهلل 
وابى حنيفة رحمو اهلل، وىو مذىب المعتزلة وابى الحسن األشعرى، وحكى 
القاضى ابو بكر األشعرى عن ابى على بن ابى ىريرة من اصحابنا انو كاف يقوؿ 

واحد مقطوع بو عند اهلل تعالى واف مخطئو  بآخرة اف الحق من ىذه األقاويل فى
مأثـو والحكم بخبلفو منقوض، وىو قوؿ األصم بن علية وبشر المريسى. 
واختلف القائلوف من اصحابنا اف الحق فى واحد  فى ىل الكل مصيب فى 
اجتهاده أـ ال ؟ فقاؿ بعضهم اف المخطئ فى الحكم مخطئ فى اإلجتهاد. 

صيب فى اإلجتهاد واف جاز اف يخطئ فى < وقاؿ بعضهم اف الكل م224>
الحكم، وحكى ذلك عن ابى العباس. واختلف القائلوف بأف كل مجتهد مصيب 

؛ فقاؿ بعض اصحاب ابى حنيفة رحمو  اهلل اف عند اهلل عز وجل أشبو مطلوب،  



ربما اصابو المجتهد وربما اخطأه. ومنهم من أنكر ذلك.والقائلوف باألشبو 
فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من  انو أشبو. وحكى عن  اختلفوا فى تفسيره.

بعضهم انو قاؿ األشبو عند اهلل فى حكم الحادثة قوة الشبو بقوة األمارة. وىذا 
تصريح بأف الحق فى واحد يجب طلبو. وقاؿ بعضهم األشبو عند اهلل تعالى اف 

حيح عنده فى ىذه الحادثة حكما لو نص  عليو وبينو لم ينص اال عليو. والص
من مذىب اصحابنا ىو األوؿ، واف الحق فى واحد وما سواه باطل، واف اإلثم 
مرفوع عن المخطئ. والدليل على ذلك قولو صلى اهلل   عليو وسلم: " اذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فلو اجراف واف اجتهد فأخطأ فلو اجر واحد " وألنو لو  

اما الدليل على وضع كاف الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى. و 
المأثم عن المخطئ فما ذكرناه من الخبر، وألف  الصحابة رضى اهلل  عنو 

< 225اجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من األقاويل المختلف فيها >
وإقرار المخالفين على ما ذىبوا اليو من األقاويل، فدؿ على انو المأثم على 

 واحد منهم 
---------------------- 

و ماعلم( أى علما ضروريا بأف يشترؾ فى معرفتو الخواص والعواـ من غير )قول
قبوؿ للتشكيك )قولو واللواط( أى الوطء فى الدبر )قولو وغيرذلك( أى  
كوجوب الحج )قولو من ذلك( أى مما علم من الدين بالضرورة )قولو والثانى( 

لكنها ال تعلم أى مما اليسوغ فيو اإلجتهاد )قولو األعصار( جمع عصر )قولو و 
الخ( أى بحيث اليشترؾ فى معرفتها الخواص والعواـ ويقبل التشكيك )قولو 
األمصار( جمع مصر أى بلد )قولو وأكثر( أى من القولين )قولو فيو( أى فيما 
يسوغ فيو اإلجتهاد )قولو الحق الخ( أى ألف النبى صلى اهلل عليو وسلم صوب 

يث )قولو موضوع( أى مرفوع مالم مجتهدا  تارة وخطئو أخرى كما فى الحد
يقصر )قولو فيو( أى اإلجتهاد فى ذلك بخبلفو فى العقليات فإنو آثم قطعا 

ولو فيو( أى فيما يسوغ فيو اإلجتهاد )قولو ما ق)قولو اف ىذا( أى ىذا القوؿ )
قلناه( أى من أف المصيب فى واحد وما سواه مخطئ )قولو اف كل مجتهد 

لو ظاىر قوؿ مالك( أى لقولو صلى اهلل عليو وسلم " مصيب( أى فى الفروع )قو 
أصحابى كالنجـو بأيهم اقتديتم اىتديتم " )قولو بآخرة( أى بمرة آخرة )قولو 
مقطوع بو( أى معين بو عنده قبل اإلجتهاد )قولو وأف مخطئو( أى بحيث 
( أى ألنو مقصر )قولو فى اجتهاده( أى ال  اليصيب ذلك المقطوع بو )قولو مأثـو



ى مصادفتو الحق )قولو فى الحكم( أى فى إصابتو الحكم الحق )قولو مخطئ ف
فى اإلجتهاد( أى والمصيب فى الحكم مصيب أيضا فى اإلجتهاد )قولو اف 
يخطئ فى الحكم( أى بأف اليصادؼ الحكم الحق  فهو مصيب ابتداء ومخطئ 

ب )قولو انتهاء )قولو عند اهلل( أى قبل اإلجتهاد اذ البد للطلب من المطلو 
مطلوب( أى معين )قولو ربما أصابو الخ( أى فإف أصابو فهو مصيب وإف أخطأه 
فهو مخطئ )قولو من أنكر ذلك( أى بل عنده أف حكم اهلل تابع تعينو لظن 
المجتهد فما ظنو من الحكم فهو حكم اهلل )قولو أبى الخ( أى اذ ما من مسئلة 

اراد اهلل الحكم على التعيين اال ولها مشابهة ومناسبة بحكم معين بحيث لو 
لحكم )قولو بقوة األمارة( أى بقوة الدليل )قولو ذلك( أى وما الحق فى واحد 
سواه باطل واف اإلثم مرفوع عن المخطئ )قولو فلو أجراف( أى على اجتهاده و 
اصابتو )قولو فلو أجر واحد( أى على اجتهاده )قولو للنظر( أى اإلجتهاد )قولو 

 أى تجويزه )قولو فدؿ( أى اجماعهم بتسويغ الحكم( 
 

)فصل( اليجوز اف تتكافأ األدلة فى الحادثة، بل البد من ترجيح احد      
القولين على اآلخر. وقاؿ ابو على وابو ىاشم يجوز اف تتكافأ األدلة فيتخير 
المجتهد عند ذلك من القولين المختلفين، فيعمل بما شاء منهما. والدليل على 

اذا كاف الحق فى واحد على مابيناه لم يجز اف تتكافأ األدلة فيو   ما قلناه انو
 كالعقليات

------------------------ 
)قولو اف تتكافأ األدلة( أى بأف دؿ كل منهما على منافى ما يدؿ عليو اآلخر 
)قولو فى الحادثة( أى الواحدة )قولو أبو على وأبو ىاشم( أى الجبائياف 

ير المجتهد( وقيل يتساقطاف فيرجع المجتهد الى البراءة المعتزلياف )قولو فيتخ
األصلية وقيل الوقف )قولو عند ذلك( أى عند تكافئ األدلة )قولو فى واحد( 
أى من األقواؿ المختلفة )قولو كالعقليات( أى فى أف المصيب فيها واحد قطعا 

 فيمتنع التعادؿ فيها
 

 )باب القوؿ فى تخريج المسئلة على قولين(
يجوز للمجتهد اف يخرج المسألة على قولين، وىو اف يقوؿ ىذه المسألة      

تحتمل قولين، على معنى اف كل قوؿ سواىما باطل. وذىب قـو اليعتد بهم الى 



انو اليجوز ذلك. وىذا خطأ ألنو اف كاف المراد بالمنع من تخريج القولين اف 
حبلؿ وحراـ على يكوف لو قوالف على وجو الجمع، مثل اف يقوؿ ىذا الشيء 

سبيل الجمع، فهذا اليجوز ايضا عندنا، واف كاف المراد اف يكوف لو قوالف فى 
الشيء انو حبلؿ او حراـ على سبيل التخيير فيأخذ بما  شاء منهما، فهذا ايضا 

< اف يقوؿ ىذه المسئلة تحتمل قولين ليبطل 225اليجوز. واف كاف المراد >
ليو اف المجتهد قد يقـو لو الدليل على ابطاؿ  ما سواىما، فهذا جائز. والدليل ع

كل قوؿ سوى قولين واليظهر لو الدليل فى تقديم احد القولين فى الحاؿ، 
فيخرج على قولين ليدؿ بو على اف ما سواىما باطل. وىذا كما فعل عمر كـر 
اهلل وجهو فى الشورى، فإنو قاؿ: الخليفة بعدى احد ىؤالء الستة، ليدؿ على 

ز اف تكوف الخبلفة فيمن سواىم. واما تخريج الشافعى رحمو اهلل تعالى انو اليجو 
المسائل على قولين فعلى اضرب: منها ما قاؿ فيها قولين فى وقتين فقاؿ فى 
القديم فيها  بحكم وفى الجديد رجع عنو، فهذا جائز ببل كبلـ لما روى عن 

عمر اف التباع امهات على كـر اهلل وجهو انو قاؿ كاف رأيى ورأى امير المؤمنين 
األوالد ورأيى اآلف اف يبعن، وعلى الروايات التى عن ابى حنيفة رحمو اهلل تعالى 
ومالك رحمو اهلل تعالى، فإنو روى عنهما روايات ثم رجعوا عنها الى غيرىا. ومنها 
ما قاؿ فى وقت واحد ىذه المسئلة على قولين ثم بين الصحيح منهما، 

احدىما مدخوؿ او منكسر وغير ذلك من الوجوه < بأف يقوؿ اال اف 227>
التى يعرؼ بها الصحيح من الفاسد، فهذا ايضا جائز لتبيين طرؽ اإلجتهاد أنو 
احتمل ىذين القولين اال اف احدىما يلـز عليو كذا وكذا فتركتو، فيفيد بذلك 
 تعلم طرؽ اإلجتهاد كما قاؿ ابوحنيفة رحمو اهلل تعالى: القياس يقتضى كذا وكذا
اال أنى تركتو للخبر. ومنها مانص على قولين فى موضعين فيكوف ذلك على 
اختبلؼ حالين، فبليكوف ىذا اختبلؼ قوؿ فى مسئلة، بل ىذا فى مسئلتين، 
فيصير كالقولين عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فى موضعين على معنيين 

ا حتى مات مختلفين. ومنها مانص فيو على قولين ولم  يبين الصحيح منهم
رحمو اهلل تعالى، ويقاؿ اف ىذا  لم يوجد اال فى سبعة عشر مسئلة، وىذا جائز 
ألنو يجوز اف يكوف قد دؿ الدليل عنده  على إبطاؿ كل قوؿ سوى القولين 
وبقى لو النظر فى القولين  فمات قبل يبين كما رويناه فى قصة عمر كـر اهلل 

رحمو اهلل تعالى فى الشك فى سؤر  وجهو فى امر الشورى وكما قاؿ ابو حنيفة
 الحمار 



------------------------- 
)قولو أف يخرج المسئلة( أى يستنبطها )قولو ذلك( أى تخريج المسئلة على 
قولين )قولو ألنو( أى الشأف )قولو فهذا( أى أف يكوف لو قوالف على وجو الجمع 

اشر أصحاب القوؿ )قولو أيضا( أى كما اليجوز عندىم )قولو عندنا( أى مع
األوؿ )قولو فهذا( أى اف يكوف لو قوالف فى الشيء على وجو التخيير )قولو 
ليبطل الخ( أى بمعنى أنو اليجوز العمل بغيرىما )قولو عليو( أى على ىذا المراد 
)قولو احد القولين( أى المذكورين )قولو ليدؿ( أى المجتهد )قولو بو( أى 

ا( أى التخريج )قولو كما فعل عمر( أى ابن بالتخريج على قولين )قولو وىذ
الخطاب لما أحس بقرب وفاتو )قولو بعدى( أى بعد موتى )قولو ىؤالء الستة( 
وىم على بن أبى طالب وعثماف بن عفاف وزبير بن العواـ وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الرحمن بن عوؼ وطلحة بن عبيد اهلل رضى اهلل عنهم )قولو ليدؿ( أى 

اهلل عنو )قولو فى القديم( وىو ما قالو الشافعى بالعراؽ قبل قوؿ عمر رضى 
دخولو المصر  )قولو وفى الجديد(  وىو ما قالو الشافعى رحمو اهلل تعالى بعد 
دخولو المصر )قولو رجع عنو( أى فالقديم حينئذ فى معنى المنسوخ اليعمل بو 

قاؿ: اذا  ما لم يعضده حديث المعارض لو وإال فهو معموؿ  اذ قد صح انو
صح الحديث فهو مذىبى  )قولو فهذا( أى الضرب )قولو جائز( أى وواقع 
)قولو وعليو( أى ىذا الضرب )قولو فهذا( أى الضرب )قولو أيضا( أى كما 
يجوز الضرب األوؿ )قولو كذا وكذا( كناية عن اإلشكاؿ )قولو بذلك( أى بقولو 

ا نص( أى فى وقت )قولو ذلك( أى النص على قولين فى موضعين )قولو م
واحد )قولو ولم يبين الخ( فهذا ال بد من ترجيح فقيل مخالف أبى حنيفة أرجح 
من موافقو وقيل عكسو واألصح أف الترجيح بالنظر الى الدليل، ومن تبحر 
وتمكن من ترجيح يقاؿ لو مجتهد الفتوى كالشيخين )قولو عنده( أى عند 

وفى قبل أف يبين احد الستة على الشافعى )قولو فى قصة عمر الخ( أى فإنو ت
 التعيين

 
)فصل( فأما  اذا ذكر المجتهد قوال ثم ذكر آخر بعد ذلك كاف ذلك      

رجوعا عن األوؿ. ومن اصحابنا من قاؿ ليس ذلك برجوع بل تخريج للمسئلة 
على قولين. وىذا غير صحيح ألف الثانى من القولين يناقض األوؿ، فكاف ذلك 

 لنصين فى الحادثة رجوعا عن األوؿ كا



----------------------- 
)قولو فأما اذا ذكر الخ( ىذا مثل ما تقدـ للشافعى من الضرب األوؿ )قولو بعد 
ذلك( أى بعد ذكر القوؿ )قولو رجوعا عن األوؿ( أى ونسخا )قولو تخريج الخ( 
أى فى وقت واحد ففيو ماتقدـ فى الضرب الثانى والرابع للشافعى )قولو  

ن( أى اذا تعارضا ولم يمكن الجمع وعلم تأخر واحد منهما عن اآلخر كالنصي
 فإنو يترؾ المتقدـ ويعمل المتأخر

 
)فصل( فأما اذا نص على قولين ثم اعاد المسئلة فأعاد احد القولين كاف      

ذلك اختيارا للقوؿ المعاد. ومن اصحابنا من قاؿ ليس ذلك باختيار. واألوؿ 
لقوؿ االوؿ، فصار كما لو نص فى اإلبتداء على احد اصح ألف الثانى يضاد ا

 القولين ثم نص على القوؿ اآلخر       
----------------------- 

)قولو فأما اذا نص على قولين( أى فى وقت واحد ولم يرجح أحدىما  )قولو 
اختيارا للقوؿ المعاد( أى وترجيحا لو  )قولو ليس الخ( أى فيبقى القوالف على 

قولو باختيار( أى للقوؿ المعاد )قولو ألف الثانى( أى المعاد )قولو حالهما )
فصار( أى األمر )قولو ثم نص الخ( أى بعد ذلك فكاف رجوعا عن األوؿ  

 كالنص على القولين فى وقتين 
 

)فصل( فأما اذا قاؿ المجتهد فى الحادثة بقوؿ ثم قاؿ ولو قاؿ قائل كذا      
ل ذلك قوال لو. ومن اصحابنا من قاؿ يجعل وكذا كاف مذىبا لم يجز اف يجع

ذلك قوال آخر. وىذا غير صحيح ألف ىذا إخبار عن احتماؿ المسئلة قوال 
 آخر، فبليجوز ذلك مذىبا لو

----------------------- 
)قولو كذا وكذا( كناية عن قوؿ مخالف لقولو المذكور )قولو لو( أى لذلك 

 المجتهد 
 )قولو قوال آخر( أى لو

 



)فصل( وأما ما يقتضيو قياس قوؿ المجتهد فبليجوز اف يجعل قوال لو.       
ومن اصحابنا من قاؿ يجوز اف يجعل ذلك قوال لو. وىذا غير صحيح ألف 

 < عليو، وىذا لم ينص عليو فبليجوز اف يجعل قوال لو229القوؿ مانص >
----------------------- 

عليو )قولو قوال لو( أى ال مطلقا وال  )قولو وأما ما يقتضيو الخ( أى مما لم ينص
مخرجا )قولو يجوز الخ( أى وعليو صاحب اللب )قولو قوال لو( أى مخرجا 

 خرجو األصحاب على ذلك القوؿ المنصوص عليو  
 

)فصل( اذا نص فى حادثة على حكم ونص فى مثلها على ضد ذلك      
ومن اصحابنا من الحكم لم يجز نقل القوؿ فى احد المسئلتين الى األخرى. 

قاؿ يجوز نقل الجواب فى كل واحدة من المسئلتين الى األخرى وتخريجهما 
على قولين. وىذا غير صحيح ألنو لم ينص فى كل واحدة منهما اال على قوؿ، 
فبل يجوز اف ينسب اليو مالم ينص عليو، وألف الظاىر انو قصد الفرؽ بين 

 المسئلتين، فمن جمع بينهما فقد خالفو
------------------------ 

)قولو ونص فى مثلها( أى ولم يظهر ما يصلح للفرؽ بين الحادثتين )قولو لم 
يجز الخ( أى الحتماؿ أف يذكر فرقا بينهما لو روجع فى ذلك )قولو نقل القوؿ 
الخ( أى ونقل القوؿ فى األخرى الى اإلحدى )قولو يجوز نقل الخ( أى فيحكم 

على الثانية بجواب األولى )قولو وتخريجهماعلى على األولى بجواب الثانية و 
قولين( أى فيحصل فى كل من المسئلتين قوالف منصوص ومخرج فالمنصوص 

 فى األولى مخرج فى الثانية والمنصوص فى الثانية مخرج فى األولى 
 

 )باب القوؿ فى اجتهاد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم(
لى اهلل عليو وسلم. ومن اصحابنا من يجوز اإلجتهاد بحضرة رسوؿ اهلل ص     

قاؿ اليجوز. دليلنا اف النبى صلى اهلل عليو وسلم أمر  سعدا اف يحكم فى بنى 
< فاجتهد بحضرتو، وألف ما جاز الحكم بو فى غيبة رسوؿ اهلل 231قريظة >

 صلى اهلل عليو وسلم جاز الحكم بو فى حضرتو  كالنص     
---------------------- 



جوز( أى ويقع والوقوع أقوى ادلة الجواز )قولو اليجوز( أى اإلجتهاد )قولو وي
بحضرة الرسوؿ للقدرة على اليقين فى الحكم بالرجوع الى النبى صلى اهلل عليو 
وسلم وتلقينو منو فبل يجوز ارتكاب الظن وىو اإلجتهاد مع إمكاف اليقين. ورد 

س  وقيل جائز بإذنو وقيل ىذا القوؿ بأنو لو كاف عنده وحى فى ذلك لبلغو للنا
جائز للبعيد عنو وقيل جائز للوالة. )قولو سعدا( أى بن معاذ األوسى )قولو 
فاجتهد( أى وحكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقاؿ النبى " لقد حكمت بحكم اهلل 

." 
 

)فصل( وقد كاف يجوز لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم اف يحكم فى      
ابنا من قاؿ ما كاف لو ذلك. لنا ىو انو اذا جاز الحوادث باإلجتهاد. ومن اصح

لغيره من العلماء الحكم باإلجتهاد فؤلف يجوز للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 
 وىو اكمل اجتهادا اولى 

----------------------- 
)قولو يجوز الخ( أى لقولو تعالى " ما كاف للنبى اف يكوف لو اسرى حتى يثخن 

بقاء اسرى بدر بالفداء، والعتاب اليكوف فيما صدر فى األرض " عوتب على است
عن وحى فيدؿ على اف ذلك عن اجتهاد )قولو من قاؿ( وىو أبو على الجبائى 
)قولو ما كاف لو ذلك( أى الحكم فى الحوادث باإلجتهاد لقدرتو على اليقين 
بانتظار الوحى وقاؿ تعالى " اف ىو اال وحى يوحى ". ورد بأف انزاؿ الوحى ليس 

 على قدرتو )قولو لنا ىو أنو الخ( أى لنا دليل على ذلك ىو انو الخ
 

)فصل( وقد كاف الخطأ جائزا عليو اال انو اليقر عليو. ومن اصحابنا  من      
قاؿ ما كاف يجوز عليو الخطأ. وىذا خطأ لقولو تعالى: " عفا اهلل عنك لم اذنت 

النسياف جاز عليو الخطأ  لهم " فدؿ على انو اخطأ وألف من جاز عليو السهو و 
 <231كغيره >

----------------------- 
)قولو عليو( أى على اجتهاد رسوؿ اهلل صلى اهلل علي وسلم )قولو اليقر عليو( 
أى على ىذا الخطأ بل ينبهو اهلل تعالى سريعا كقولو تعالى " ما كاف للنبى اف 

زيها لمنصب النبوة يكوف لو اسرى حتى يثخن األرض" )قولو ما كاف الخ( أى تن
عن الخطأ فى اإلجتهاد )قولو لهم( أى لمن ظهر نفاقهم حتى استأذنوؾ واعتلوا 



بأكاذيب وىبل توقفت. ورد بأف التنبيو فى ىذه اآلية ليس على الخطأ بل على 
 ترؾ األولى  )قولو السهو( وقد سهى النبى مرارا فى صلواتو 

 
و صلى اهلل عليو وسلم بوضع الشرع )فصل( ويجوز اف يتعبد اهلل تعالى نبي     

فيقوؿ لو افرض وسن ما ترى انو مصلحة  للخلق. وقاؿ اكثر القدرية اليجوز. 
وىذا خطأ ألنو ليس فى ذلك تجويز احالة وال فساد، فوجب اف يكوف جائزا 

 واهلل اعلم
----------------------- 

اهلل عليو وسلم "  )قولو ويجوز الخ( واألصح على الجواز أنو اليقع لقولو صلى
لوال أف أشق على أمتى ألمرتهم بالسواؾ عند كل صبلة " )قولو اف  يتعبد الخ( 
 وىذا ىو المسمى بالتفويض )قولو فى ذلك( أى فى تعبد اهلل نبيو بوضع الشرع.

ىذا ما تيسر لي جمعو من تعليقات قصيرة على ألفاظ اللمع أخذتها من      
قو حسب الميسور على أني في ذلك قليل الشروح والحواشى في أصوؿ الف

البضاعة وضعيف اإلستطاعة فالمرجو ممن اطلع على عيب أو خلل في ىذه 
التعليقات التصويب والتصحيح مع اإلنصاؼ على إعطاء كل ذي حق حقو كما 
أرجو اهلل تعالى أف ينفع بها كما نفع بمتنها لكل طالب ويبارؾ لو فيها وصلى اهلل 

 على آلو وصحبو وسلم.على سيدنا محمد و 
 
  


